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 ה'מ ד ק ה

 סעמרָאפ) ךַארּפש ןופ סעמרָאפ ןגעוװ ערעל יד ןיא קיטַאמַארג

 ַא ףרַאד לאעדיא ןיא .(עזַארפ ןופ ,טפעהַאּב-רעטרעװ ןופ .,טרָאװ ןופ א

 ןופ המישר עשיטַאמעטסיס ַא ךיז טימ ןלעטשרַאפ ק-טַאמַארג ןופ סרוק = |

 ףיוא ,זיא קיטַאמַארג ןיא .סעמרָאפ עֿכעלֿכַארּפש (עטסקיטֿכיװ) - עּלַא = -

 (סעמרָאפ עכעלכַארּפש) לַאירעטַאמ :ןטנעמָאמ ייווצ ןַארַאפ ,ןפוא ַאזַא =
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 -טּפַאשנסיװ ַא ןַאד רָאנ ןעמוקַאּב ןטקַאפ ענעּבעגעג לייוו ,םעטסיס .ןוא -

 טריּפורג ןרעװ ייז ןעװ ,טשטייטעגסיױא ןרעװ יײז ןעװ ,טרעװ ןֿכעל -
 .םעטסיס רעטמיטשַאּב ַא טול" בע

 יעל רעד ןופ טּפעשעג ךיא ּבָאה קיטַאמַארג רעד רַאפ לַאירעטַאמ =
 סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ּבָאה ךיא .ןַארּפש רעשירַארעטיל ןוא רעקידעּב =
 םעטסיס ןייק .רוטַארעטיל עשיטַאמַארג עשידיי יד ךיוא טצונעגסיוא =

 .סיס יד .טשינ רוטַארעטיל עקיזָאד יד טלַאהטנַא ,ערַאּבמעננָא ןייק ,רעּבָא : וי א

 ,עשיסור ענרעדָאמ יד ייּב רקיע רעד ןעמונעגרעּביא ךיא ּבָאה םעט

 ןָא ךיז סילש ךיא ,ןטסיטַאמַארג ,עשיעּפָארײא-ברעמ יד  ייּב זייוװלייט

 -שעּפ ,ָאװָא נרוד ,יקסווָאֿכַאלוּב) גנוטכיר רעלַאמרָאפ רעשיסור רעד וצ -

 .רָאפ :גנוניישרעד עקיטייזייװצ ַא רימ רַאפ זיא עמרָאפ .(ַא"א יקסווָאק

 םעד ּפֶא ףרַאװ ךיא .טײטַאּב רעלַאמרָאפ סולּפ (גנַאלק) ןמיס רעלַאמ

 ןלַאמרָאפ ַא רָאנ עמרָאפ ןיא ןייא טעז סָאװ ,םזילַאמרָאפ ןקניל-שידניקי

 רעד ."ּבָאגוצ, ַא סלַא לַאפ ןטסעּב ןיא רע טזָאלרעד טײטַאּב ןוא ,ןמיס - -

 טײטשַאּב רעטלַא רעד ןוא קיטַאמַארג רעיינ רעד ןשיוצ דיישרעטנוא : | 

 ןופ טנעמָאמ םעד ןפרַאװּפָא ןצנַאגניא ןלָאז רימ זַא ,םעד ןיא טשינ |

 -ַארג ,קיטענָאפ -- קיטַאמַארג טָאטשנָא ןּביילּב טעװ טלָאמעד) טייטַאּב-

 יּפָא טייטַאּב ןלַאמרָאפ םעד ןלָאז רימ זַא ,םעד ןיא רָאנ ,(עירָאעט-ןעמ
 .טייטַאּב ןלעירעטַאמ םענופ ןצענערג-



 תם כא עי

 -סיוא טימַאּפ ךיז ךיא ּבָאה םעטסיס עשיטַאמַארג עיינ עקיזָאד יד

 ןייז בירקמ טשינ ןפוא םושּב ןעזעג רעּבָא ּבָאה'כ .שידיי רַאפ ןצונוצ

 ןיא ןוא עמעֿכס רעשירָאירּפַא רעד רַאפ ןטקַאפ-ךַארּפש עקידעּבעל יד

 רעלַאמרָאפ רעד ןיא ךַארּפש עשידיי יד ןרַאּפשנײרַא טשינ לַאפ ןייק

 וצ ץַאזנגעק ןיא) שיסור רַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עכלעװ ,עמעֿכס

 צעדעי זַא ,אפוג םזילַאמרָאפ רעד ךָאד טנרעל ,קיטַאמַארג רעטלַא רעד

 טשינ זיא םעטסיס ןיימ .(םזילַאמרָאפ ריא ,קיטַאמַארג ריא טָאה ךַארּפש

 ירעּביא ןַא רָאנ ,םעטסיס רעשיסור רענעי רעדָא רעד ןופ עיּפָאק ןייק

 רעד ןופ ןטְקַאפ יד וצ םזילַאמרָאפ ןשיסור םענופ גנוסַאּפוצ ַא ,גנוטעּברַא

 .ךַארּפש רעשידיי

 -ַאמַארג עֿכעלטּפַאשנסיװ -- טדערעג שרעדנַא ,קיטַאמַארג עלַאמרָאפ

 רעגנירג טשינ םצע ןיא זיא יז .ןעמענַאּב וצ גנירג ױזַא טשינ זיא ,קיט

 רעּבָא ךָאנ טרעװ יז .(קיטַאמעטַאמ) ןטפַאשנסיװ עלַאמרָאפ ערעדנַא ןופ

 -לַאפ ַא וצ טניֹוװעג זיא רענעיל רעד םָאװ ,םעד ךרוד טקירעוװשרַאפ

 בָאנוירּב רעלכַארּפש רעשיזיוצנַארּפ רעד טגָאז טֿכער טימ .םעטסיס רעש

 רָאנ ,דָאטעמ םעיינ טעד ןענעגייאנַא טשינ ןיא ערעווש סָאד, :(3/8001)

 ,טלַאה רעלטּפַאשנסיו רעקיּבלעז ְךעד .?טלַא םענופ ןענרעלּפָא ךיז

 דיא ,ןענעגײאנַא ךיז ןפרַאד סרערעל יד סָאװ ,ללּכ רעטשרע רעד; זַא

 ךעק שרעדנַא .ךַארּפש רעד ןופ תמא םעד ,ךַארּפש עלַאער יד ןטֿכַא

 לָאמַא טָאה עמ זַא ,ןסעגרַאפ ףרַאד עמ :ױזַא ןרילומרָאפ סע ןעמ

 ךַארּפש יד רָאנ גיוא ןיא ןּבָאה ןוא ,םעטסיס סלַא "קיטַאמַארג, טנרעלעג
 .ןיילַא

  ףיא טלָאװ ,סרוק ןכעלטפַאשגסיװ-גנערטש ַא טיוּבעג טלָאװיכ ןעוו

 ייא ןייק טימ יז טנָאמרעד טשינ ,םעטסיס עטלַא יד ןצנַאגניא טרירָאנגיא

 טלָאװ ךיא ,ןעגנורילומרָאפ ןוא סעיצַאקיפיסַאלק עריא עלַא ןסעגרַאפ ,טרָאװ

 טלָאוװ'כ יו ,'תישארּב ימי תשש, ןיא יו ךַארּפש רעד וצ ןעגנַאגעגוצ

 בנוניישרעד ,טנעמעלע ךָאנ טנעמעלע -- ןוא ,ןענופעגסיוא טשרָאקָא יז

 טריזיטַאמעטסיס ךיא טלָאװ  ,ירָאירּפַא םוש ןייק ןָא ,גנוניישרעד ךָאנ

 וצ זיא רעּבָא ליצ ןיימ .(=ךַארּפש רעד ןיא ןַארַאפ זיא'ס סָאװ ,ץלַא סָאד

 -געמ רַאפ ןטלַאהעג טשינ ךיא ּבָאה ,רענעייל-ןסַאמ ןרַאפ קיטַאמַארג ַא ןפַאש

 -ַארג עטלַא יד ןעק רענעײל רעד זַא ,טקַאפ םעד ןרירָאנגיא וצ ךעל

 עמענ טעװ רע תעּב ,ןריהַארטסּבַא טשינ ריא ןופ ךיז טעװ ןוא קיטַאמ

 ךכעלטֿפַאשנסיװ ןשידי ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליּפ דנַאּב ןטירד ןיא לקיטרַא ןיימ ,ז (*

 ,טוטיטסניא
= 



 רַאפ טרָא ןּבעג טזומעג ךיא ּבָאה רעּבירעד .ךוּב ןקיזָאד םעד ןענעייל
 .םעטסיס רעטלַא רעד ןופ קיטירק רעד -

 .רַאפ ,ןסעיינ עקינייא ןיירַא ךיא גָארט עיגָאלָאנימרעט רעד ןיא
 .סיוא קיטיינ רַאפ ןיפעג'כ .ּב .צ ּבױא .םעטסיס רעיײנ רעד טימ ןדנוּב
 .גיוּב יד ןשיװצ ןופ ?סרעטעּברַא ,סחרז ,סנשטנעמ, עמרָאּפ יד ןלייט
 ןיוש ךיא טייּב ,עמרָאפ עקיטרַאנגַײא ןַא סלַא יז ןטֿכַארטַאּב ןוא ןלַאפ
 ,רענעײל םענעי רַאּפ ."וויסעסָאּפ, ףיוא "וויטענעג, ןעמָאנ ריא ךיוא
 .רעװש ןייק ללּכ סָאד טעװ ,"ויטענעג, ןייק ןופ טשינ טסיײװ סָאװ
 ןיש טעמּכ ,טניֹוװעג זיא סָאװ ,רעּבָא םענעי רַאפ ;ןפַאש טשינ ןטייק
 -ינ עקַאט זיא ,"וויטַאזּוקַא--וויטַאד--וויטענעג--וויטַאנימָאנ, וצ ,שינַאֿכעמי
 םעד ןקיטסעפרַאפ וצ לטימ סלַא טייּבמוא רעשיגָאלָאנימרעט רעד קיט
 ,םעטסיס רעד ןופ טייּבמוא

 .טײטַאּב ןוא גנַאלק :קיטייזייװצ ,טגָאזעג ּבָאה'ֿכ יװ ,זיא עמרָאפ
 רעד :ייז ןשיװצ גנוֿפערּפשטנַא עמוקלופ ןייק טשינ רעּבָא טריטסיזקע'ס
 ַא טײטַאּב וויטַארעּפמיא) ןטיײטַאּב ענעדישרַאפ טָאה "גנַאלק, רעקיּבלעז
 ךרוד טקירדעגסיוא טרעוו טײטַאּב רעקיּבלעז רעד ;(גנידַאּב א ,גנורעדָאֿפ
 ַארעּפמיא ךרוד טקירדעגסיוא טרעוו גנורעדָאפ) "ןעגנַאלק, ענעדישרַאֿפ
 -ַאמ םעד ןלעטשוצסיוא סא טמוק רעּבירעד .(סודָאמ ןטקעריד ,וויט
 .לעז םעד ןגעװ ןדער ןוֿ:) םינמיס עלַאמרָאפ יד טול רעדָא לַאירעט
 ַאֹּב עלַאמרָאפ יד טול רעדָא ,(רעטרע ענעדישרַאפ ןיא טײטַאּב ןקיּב
 ענעדישרַאפ ןיא ןמיס ןלַאמרָאפ ןקיּבלעז םעד ןגעװ ןדער ןוא) ןטייט
 -קעל ןקידנעייוצ ןימ ַא יװ קיטַאמַארג יד ןעיוּב--ףוסל רעדָא ,(רעטרע
 שיטערָאעט .גנַאלק--טײטַאּב ךָאנרעד ,טײטַאּב--גנַאלק רעירפ :ןָאקיס
 טַאהעג טשינ ךָאנ ּבָאה'כ רעּבָא .רעטירד רעד--געו רעטסעּב רעד זיא
 יו ,ןעמונעגנָא ָאד ךיא ּבָאה ,ןֿכעלקריװרַאפ וצ םיא טייקכעלגעמ ןייק
 .ַארַאּפ עקינייא זיולּב .געו ןטשרע םעד ,ןטסילַאמרָאפ עשיסור יד ייּב
 יײטשַא) טיײטַאּב ןטיױל ןלעטשוצסיוא רעמעװקַאּב שיטקַארּפ זיא ןפַארג
 (ןעמַאצ ךיא ּביג ןסקיפוס-לָאצרעמ עלַא ,רעג

 -נָא רעד ןופ ןטערטעגּפָא קיניזטסּוװַאּב ךיא ּבָאה טקנוּפ ןייא ןיא
 -ערּפ ענעדישרַאפ טֿכַארטַאּב'ֿכ .םוילַאמרָאפ םענופ עיצידַארט רענעמונעג
 -עג רעשיטענָאפ רעקידעּבעל רעייז ןיא טשינ ל"גדא ןסקיפוס ,ןסקיפי
 סקיפערּפ ןגעװ דעדֿכ) טלַאטשעג רעשיפַארג רעייז ןיא רָאנ ,טלַאטש
 זומ טירש ןקיטֿכיװ ַאזַא רַאפ (ל"גדא ךע--סקיפוס ןגעװ ,01--,טשינ ,--עג
 רעכעלטייהנייא ןיק ָאטשינ זיא שידיי ןיא .ןרעפטנערַאפ ךיז ךיא



 7 ער שירַארעטיל זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ ּבױא .ךַארּפשסױא רעשירַארעטיל
 - ,'ןריצעיָארּפ, טושּפ ןסייה סע טעװ ,טפירש רעד טױל ןדער טסײה
 / סע ןוא ,דײר רעקידעּבעל ןופ ךַאלּפ רעד ןיא טפירש יד ןגָארטרעּבירַא
  םענעּבירשעג ןשיװצ ןייז טשינ דישרעטנוא רעלעיּפיצנירּפ ןייק טעװ
  טימ ןעמענרַאפ ךיז ְךעּבָא בוא .--עג ןטדערעג ןוא -- עג סקיפערּפ
  "יֵס ,טפירש יד ייס קידנרירָאנגיא . ,ןטקעלַאיד עטדערעג שיטקַאּפ יד
 / -סיוא ןשיַארעטיל, םענענַארַאפ טשינ רָאנ ,םענעשטנּוװעג לייוורעד םעד
 . ,קיטַאמַארג ןופ סרוק םעד ןריצילּפמָאק ױזַא ןפרַאד ןעמ טעװ /"ךַארּפש
 / טנייה .'סרוק רעשיטקַארּפ, ןייק ןייז טשינ ןפוא םושּב טעװ רע זַא
 /  .ןופ !לַאירעטַאמ ןשיגָאלָאטקעלַאיד ןקיטיױנ ןצנַאג םעד ןעמ טמענ ּוװ

 3 -ַארג רעַײז ןיא סעמרָאפ יד ןּבײרשַאּב--זיא טקנוּפדנַאטש ןלעלטּפַאשנסיװ
 'פ יה טכעלש ןוט -- טשינ טסייה רעשיטענָאפ טָאטשנָא טלַאטשעג רעשיפ
 0 -טיונ יד ןייז ןלעו'ס ןעװ .טעּברַא עּבלַאה ַא ןוט זיולּב רָאנ ,טעּברַא
 / צּבלַאה ענעוטעגּפָא יד טָא טעװ .,ןעגנוֿפװסױא עשיגָאלָאטקעלַאיד עק
 וי: רעד ּוװ ,ןלַאפ יד ןיא) .שינַאֿכעמ טעמּכ ןרעוו טצנַאגרעד ןענעק טעּברַא
 / .טשנָא "טגָאז)) ןטקעלַאיד עלַא טימ רעדנַאנופ ךיז טייג גיילסיוא
 /  "קרעמפיוא טפירש ןוא רייר ןופ דישרעטנוא ןפיוא ךיא ּבָאה --(2086
 א (.טֿכַאמעג םַאז

  טשינ רעּבָא ייר רעטשרע רעד ןיא טמיטשַאּב זיא קיטַאמַארג יד
 : + = עשינָאגַאדעּפ ןופ ןטנעדוטס ןוא סרערעל רַאפ (ךעלסילשסיזא

 ,גיינּפָא א ריא ךיז טרעלקרעד טימרעד
 ..גיינפָא ןשינכעטָאװגניל ןסיוועג ַא ךיוא טגָאמרַאפ קיטַאמַארג יד

 5 (ךַארּפש רעד ןופ גנוטעּברַאַאּב עקיניזטסּוװַאּב--קינֿפעטָאװגניל)
  -ָאלָאטקעלַאיד ןייק ,טשינ ךיא ּביג לַאירעטַאמ ןֿכעלטֿפישעג ןייק

 / ָא ךיא קרעמ ןלַאפ עכעלטע ןיא ;טשינ טעמּכ ךיוא ךיא ּביג ןשיג
 : .(קסניּפ) ןעמוילַאיצניװָארּפ עניימ

 2 .ךַאס ןייק טשינ ךיא ּביג ןזייװנָא עשיגָאלָאנימרעט
 /  -הַאפ ,ןעמ ןעק ,עמרָאפ ןגעװ ערעל סלַא קיטַאמַארג קידנעמענַאּב

 2 -לעז סָאד .קיטַאמַארג ןופ לייט סלַא ןטֿכַארטאּב טשינ קיטענָאפ ,ךיז טייטש

 -ַאמַארג ןגעװ ךיז טלדנַאה'ס לפיוו ףיוא ,עיּפַארגָאטרָא וצ עגונּב ךיוא זיא עּב

 / יַאּב ןיא רעּבָא קידנעמענ .ךַארּפש (רעטדערעג) רעקידעּבעל רעד ןופ קיט
 --רעד ןוא ןפירגַאּב עשיטענָאפ וצ לָאמטּפָא טרילעּפַא קיטַאמַארג זַא ,טֿפַארט



 .גָא עשיפַארגָאטרָא רַאפ ןוא קיטענָאפ ןופ םיקרּפ;ישאר רַאפ ןפַארגַארַאּפ
 רעד סָאװ ,סרענעייל ענעי ןזייווּוצנָא טייהנגעלעג יד סיוא ץונ'כ) .ןזייוו

 יז רַאפ טעװ ךוּב ןקיזָאד םענופ לייט רעשיפַארגָאטרָא ןוא רעשיטענָאפ

 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ קיטַאמַארג, סנעזייר ףיוא ,קינייװ .וצ ןייז

 ַא ןיא רעּבָא ,עיפַארגָאטרָא ןוא קיטענָאפ זיולּב עקַאט טלַאהטנַא סָאװ

 (.גנוטעּברַאַאּב רעלַאטעד

 ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ךוּב ןיימ ןופ רעלעפ ַא רַאפ ןעקרענָא ךיא
 טימ ןקיטעטשַאּב) דָאטעמ ןשיטסיטַאטס םעד ןדנעװנָא טנעקעג טשינ

 טָאה'ס :(פיט ןשיטַאמַארג םענעי רעדָא םעד ןופ טײקטּפָא יד ןרעפיצ על
 יד ןגָארט הּביס רעקיּבלעז רעד ּבילוצ .טקעלקעג טשינ טייצ ןייק רימ
 , .רעטקַארַאֿכ ןקילעפוצ ַא לָאמטּפָא ןליּפשייּב

 ,ןעגנוניישרעד ןופ טייקילָאצליפ רעד ףיוא דיּפקמ רעמ ןיּב ךיא

 רעֶּבָא זיא ןופרעד) .ןרעטסומ ךרוד גנורירטסוליא רעייז ףיוא רעדייא

 .ַארג יד לָאז טייקילָאצליפ ןופ טֿכיזניה ןיא זַא ,ןעגנורדעג טשינ ללּכ

 טּבערטשעג ּבָאהיֿפ (.וצרעד טנעָאנ וליפַא רעדָא ,קיּפעשסיױא ןייז קיטַאמ

 .ַאלק ,ךַארּפש יד ןענרעלרעד וצ ףיוא עמעכס ַא רערעל םעד ןּבעג וצ

 רעד ןופ ןטקַאפ .ןעגנונײשרעד-ךַארּפש יד ןריצירּבור ןוא ןריציפיס

 .ֿכרוד ןענרעלסיוא .ךיז םורַא ןוא ךיז ייּב גונעג רערעדעי טָאה ךַארּפש

 וצ טָא -- םעטסיס ַא ןיא ייז ןסילשנייא ,ןטקַאפ-ךַארּפש יד ןטכַארטוצ
 .קיטַאמַארג ןופ סרוק ַא טּבערטש'ס סָאװ

 ןּפַאכרַאפ לָאמַא ,סעיציניפעד טָאטשנָא ןליּפשייּב ךיא ּביג לָאמַא

 .צרוק ןופ ןוטעג טרעװ סָאד .גנורילומרָאפ יד יװ ,רעמ ןליּפשיײיּב יד
 .ןגעוו טייּק

 .טסוליא ןטנַאסערעטניא סלַא ךיא טֿכַארטַאּב סַאּפש ןכעלכַארּפש

 .קיטַאמַארג יו ,טפַאשנסיו "רענעקורט, ַאזַא רַאפ לַאירעטַאמ-ריר

 ןייק ןבעגעג טשינ ךיוא ךיא ּבָאה טרָא ןיא עימָאנָאקע ּבילוצ

 .םעטסיס ּבילוצ ,ןרעװ סָאװ ,ןעגנוניישרעד ןופ ןטכיזרעּביא ענײמעגלַא

 .רעד יד .ּב צ) רעטרע ענעדישרַאפ ןיא זייוונלייט טכַארטַאּב ,גנַאװצ

 םוצ ןעמוקנָא ןומ רענעײל רעד טעװ ָאד .(גנורעדנוװוּפָא ןֹופ גנונייש

 .ַאט רָאנ ,סעקװַארּפס ּבילֹוצ רָאנ טשינ ןעניד ףרַאד רעכלעוו ,לטעצכוז

 ןטֿכיזרעּביא עקידללוּכ עקיטיינ יד ןופ טײּברַאפ ַא רַאפ עק

 ערענעלק יד .ןטפירש ייוצ ןיא טקורדעג זיא קיטַאמַארג יד

 טשינ ךיא ןיּב ָאד .םוידוטש ןטרעפיטרַאפ רַאפ טמיטשַאּב זיא טפירש

 סָאװ ,ןעגנוניישרעד רעדָא ןענימרעט עֿכלעזַא ןדיימוצסיוא דיּפקמ -



 גט

 .ןרָאװעג טריניפעד טשינ ךָאנ ןענעז

 םוש ןייק ךיז טעװ טפירש ערעסערג יד זיױלּב ןענעייל םייּב
 -ערג טימ לייט םוצ ןרעהעג סעלעּבַאט יד) ,ןליפ טשינ טײקצנַאגמוא

 -ֿכעט רעּביא טפירש רעניילק טימ טקורדעג ןענעז ייז ;טפירש רערעס

 (.ןעגנורעדָאפ עשינ

 ןוא סרערעל יד טרפּב ,קיטַאמַארג רעד ןופ סרענעייל יד ףוריֿכ

 יד) .ןלַאירעטַאמ עשיטַאמַארג ןעלמַאז וצ ןפלעהטימ רימ ,ןטנעדוטס

 .ָאטעמ ,עֿכעלֿכַארּפש (.עגַארּפנָא טול ןּבעג ךיא לעוו ןזייוװנָא עקיטיינ

 ןופ קנַאד טימ ןעמעננָא ךיא לעװ ןזייװנָא עשיטירק ַא"א עשיד

 (*טיּבעג םעד טימ ךיז טריסערעטניא'ס רעו ,ןעמעלַא

 ,טנעמָאמ ןכעלרעסיוא ןַא סלַא ,ךוּב םענּופ עיפַארגָאטרָא רעד ןיא

 .גַאלרַאפ םעד העד יד ןזָאלעג ךיא ּבָאה
 יקצערַאז .א

 .1928 רעּבַאיטנעס ,עװקסָאמ

 .יקצערַאז .א ,781 לטסעק ,טסָאּפ.לַארטנעצ ,עװקסָאמ :ס ע וד ַא (*



 :ןעגנוצריקרַאפ

 שטיװָאמַארּבַא -- .רֹּבֲא--

 ושָאטַאּפָא --- .ּפָא--

 ןָאסלעגרעּב -- .גרעּב--

 רענידָאג --- .דָאג--

 יקסנעזדָארג -- .זדָארג--

 ןישּורּבָאד -- .רּבָאד--

 ןייטשפָאה -- .פָאה--

 קיווייל -- ,ווייל--

 רידַאנ -- .דַאנ--

 רתסנ -- .סנ--

 ץרּפ -- .רַפ--

 ענזיצַאק -- .צַאק--

 ןעזייר .-- .זייר--

 םֿכילע-םולש -- ע"ש--

* 

 ,.רעטרעװֿכירּפש עשידיי ,ןייטשנרעּב -- ןייטשנרעּב

 .דייר עקידעּבעל ןיא טרעהעג ,עזַארפ -- דייר ןופ

 .ךיילגרַאפ .-- .ילגרפ

 : עיצפירקסנַארט עׂשינײטַאל ןיימ
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 לייט רצעניימעגלא

 טייטַאּב ןוא גנַאלק

 שינ זיא סָאד ןעגנַאלק ןופ טײטשַאּב דיר :ןעמ טגָאז טפָא 4

 קיטיינ זיא'ס .דייר ןייק טשינ ןענעז ןעגנַאלק ערעסָאװ-יּבַא .ךעלטקניּפ

 ןעניד ןלָאז יז זַא ןעגנולעטשרָאּפ עסיװעג טימ ןרָיצָאסַא ךיז
 צקנופ עקיזָאד יד טָא .ןעגנולעטשרָאפ ןופ (סנכייצ) ןלָאּבמיס רַאפ
 .ָאזלַא טײטשַאּב דײר ,טײטַאּב --טסייה ןעגנַאלק-ךַארּפש יד ןופ

 מ ליװ ,טרָאװ ןייק טשינ זיא "רַאּפּפ, ,טרָאװ ַא זיא "ריּפַאּפ,
 . פֿכעלגנַאלק-ןייר ץוחַא) גנולעטשרָאפ ןייק טשינ ךיז טרַייצָאסַא "רַאּפיּפ,
 . --שידיי ףױא ,טרָאװ ַא שיזיוצנַארפ ףיוא זיא ימי .(ןעגנולעטשרָאפ

 : 2 א קיפַארג -- (םעטסיס
 / טרָאװ א (1 :םרָאװ ןופ טײטַאּב ןגעװ ןעגנוקרעמַאּב עקינײא 3

 ַאנ 6 םיּטמ ךױא רָאנ ,גתלעטשרָאפ ַא םימ רָאנ םשינ ןרייצָאסַא ךיז

 .,ןפירנַאּב עּבלעזַא וצ רעדָא ןפירגַאּב עטקַארטסּבַא וצ ךךײש זיא סָאד)
 .(טמרָאיװ ןָאילימ ,םָאטַא ,גנונעפָאה :רעװש זיא ײז ךיז ןלעטשרָאפ סָאװ
 עיצָאמע ןא לָאמטפָא םױא ןקירד (רעטרעװפורסיױא) סעיצקעירעטניא 43
 שיװצ ןעגנויצאב עסיװעג ןענעכײצַאּב סָאװ ,רעטרעװ ןַארַאּפ (4 ,טקעּפַא

 וה 2 .(28 ) קנַארעג ןופ ןטנעמעלע
 וי ַאַא ללֿכּב זיא יא ןוא 2 ןשיװצ גנּויצַאּב יד 4
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 יי עא

 ןסקעלּפמָאק -ןעגנַאלק ענעדישרַאפ ךרוד טקירדעגסיוא ןרעװ ןטײטַאּב
 =טנַא עקיטיידנייא עקיזָאד יד רעּבָא .("לוטש/ טשינ זיא "שיטז)
 'ןעמַאנסױא ןַאסַא טָאה טײטַאּב ןוא גנַאלק ןשיװצ גנוכערּפש

 :ןטיײטַאּב ענעדישרַאפ ןּבָאה ןעגנַאלק עקיּבלעז יד ןוא ענייא (}
 -לעזַא .{ןצעמע וצ) ןעמוקנָא--,(לוש ןיא) ןעמוקנָא ,(8)טֿכַא--(גנוטכַא) טֿכַא
 ןסייה ,ןעגנַאלק עקיּבלעז יד ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ ענעדישרַאפ עֿכ

 ,ןעמינָאמָאה
 "רעטרעװ עקינײא טדנירגעג ןענעז ןעמינָאמָאה ןופ ץונַאּב ןפיוא

 ?ןרק ףױא רעמערק א טפיוקראפ סָאװ .ּב .צ ,,(ןרוּבמאלַאק) ןליּפש

 ?לטנעה ןרעּבליז ַא טימ ןקעטש ַא חלג ַא טפיוק סָאװרַאֿפ ;(םיזעּב ַא-)

 .ןשטנעמ ןטסעּב םוצ רעדײא ,'ונילע, וצ ןעמוקנָא רעסעּב ;(טלעג רַאפ--)

 ,םימרעד טנַאסערעטניא טײז רעכעלכַארּפש רעד ןופ ןענעז ןסַאּפש עכלעוַא -

 ןטימ גנַאלק ןופ סעיצַאיצָאסַא יד זנוא ײּב ןענעז טסעפ יװ ,ןזײװ ײז סָאװ

 םײטַאּב ןײא טימ סקעלּפמָאק-ןעגנַאלק ַא ףיוא ןעמענ רימ ןעװ זַא ,טײטַאּב

 ןקיבלעז םעד ןעקנעד רעװש זנוא ןױש זיא ,(חוויר ןָא-ןרק ףיוא .ב .צ)

 ךוא ,(ןרעקסיוא םוצ-ןרעק ףיוא) טײטַאּב רעדנַא ןַא טימ סקעלּפמָאק-גנַאלק

 ,סַאּפש םנופ גנוקידנערַאפ יד רעדָא ,עגַארּפ:סַאּפש רעד ףיוא רעפטנע רעד

 וערַאּבנקײלּפָא טשינ א ךָאד ןוא ,עטראװרעדמוא ןא יװ ,רעּביא זנוא טשַאר

 . עיצַאיצָאסַא !

 טמוק) טמוק-(ךײא םעּב ךיא ,טמוק) טמוק :ןעמינָאמָאה עשיטַאמַארג

 .(ןסקיפוס עשימינָאמָאה סעמרָאפ עשימינָאמָאה--(ײג ֹוצ רע

 :ןטײטַאּב עקיּבלעז יד ןּבָאה ןעגנַאלק ענעדישרַאפ (2

 :ןטיײטַאּב עכעלנע ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ עֿכלעזַא .םינּב--ןיז (8
 ןַא ןיא רעדָא גנוּברַאפּפָא רעלַאנָאיצָאמע רעד ןיא קידנדיישרעטנוא ךיז
 .ןעמינָאניס ןסייה ,טרּפ ןרעדנַא

 -רעוװ ןענעז סָאד .לָאמטסנעד--טלָאמעד ,ָאי--עי ,ןרַאה--ןטרַאװ (0
 -ַאּב ןרעװ ייז זַא ,רָאפ רעּבָא טמוק'ס ,ןטקעלַאיד ענעדישרַאפ ןופ רעט
 .רעדייר ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ןופ טצונ

 .טרָאװ ןײא ןופ "ןטנַאירַאד, עשיטענָאפ=םרָאפ-עמרָאפ (6

 -סקיפוס ןײא ןופ 'ןטנַאירַאװ, עשיטענָאפ--טעטכילפרַאפ--טכילפרַאפ (4



 0 ןק רעש

 ףייר ןופ ננורעדילנ 2

 -שימטיר יד זיא קיטענָאפ ןופ ןטנעמעלע יד ןופ רענייא 8

 -עכעה יד טרעהעג רעהַא ,("עיצַאנָאטניא,) דייר ןופ טייז עשידָאלעמ

 -רַאפ יד ,גנוֿכַאװשּפָא ןוא גנוקרַאטשרַאפ יד .לֹוק ןופ גנוקניז ןוא גנור

 .סעזיוּפ יד ,גנורעמַאזגנַאלרַאפ ןוא גנורעכיג

 ןופ ,עמָאק ןופ ,טקנוּפ ןופ עיצַאנָאטניא רעטנוא-טדייש עמ 6

 ףרַאד ייּברעד .(סנֿכײצ-לעטשּפָא עקיֿכערּפשטנַא יד טיול) וויזַאא עגַארּפ

 .קנוּפ יד ךיוא זיא ױזַא ,ללֿכּב טפירש יד יװ זַא ,ןעקנעדעג רעּבָא ןעמ

 טֿכערּפשטנַא .ה .ד ,שיטענָאפ טשינ (סנֿכײצ-לעטשּפָא ןופ ץונַאּב) עיצַאוט

 . עיצַאנַאטניא רעד קיטיידנייא טשינ

 ןרעדעי ןענעז וװ"זַאא עגַארפ ,טקנוּפ ןופ סעיצַאנָאטניא יד 7

 -געמ רַאפ ךיא טלַאה רעּבירעד ,ןּבײרשַאּב וצ רעווש רעּבָא ,טנַאקַאּב

 ןופ ףירגַאּב םעד ןריפוצנייא ידּכ ,ייז ףיוא ךיז ןריזַאּב וצ ךיילג ךעל

 נָא ןַא ןופ רעדָא) עזױּפ-טקנוּפ ַא ןופ ,דייר קיטש א .גנורעדילגדייר

 (דייר ףוס ַא ויּב רעדָא) עזױּפ.טקנוּפ רעטסטנעענ רעד זיּב (דייר ּבױה

 ןלַאפ עסיוועג ןיא ןוא) עזיוּפףורסיוא ןַא ,עזיוּפ-גערפ א ,עזַארפ טסייה

 ַא ןופ עילָאר יד ,גנורעדילג רעד ענונּב ,ןליּפש (עזױּפ-טקנוּפליפ ַא

 :ליּפשייּב .עזױּפ-טקנוּפ

 רעד .ןייש ןופ גיוא ּסָאד דימ זיא'ס .גָאט רעּבלַאה זיאס

 סע ןרימ זַא .סעזַארפ 3 זיא ָאד (.פָאה) ןעלקניפ טימ טעזעגנָא--חומ

 רעד ,ןייש ןופ גיוא סָאד דימ זיא'ס ,גָאט רעּבלַאה זיאס :ױזַא ןענעייל

 ,ךיז טײטשרַאפ .עזַארפ ןייא ןייז סע טעװ--,ןעלקניפ טימ טעזעגנָא חומ

 .טניימעג טָאה רָאטװַא רעד יװ ,ױזַא טשינ ןענעייל--ןסייה טעװ סָאד זַא

 ענייא ןלייט ףיוא רעטייוו (בור סָאד) ךיז טלייט עזַארפ ַא 8

 + טפור עמ סָאװ ,סָאד זיא עזַארפ ַא ןופ גנורעדילג ןופ סעידַאטס יד ןופ:

 ןייק ָאטשינ זיאס שטָאֿכ ןעמ טצונַאּב טרָאװ ןימרעט םעד ,טרָאװ
 .ףירגַאּב ןקיזָאד םענופ גנומיטשַאּב עטוג

 א טָאה סָאװ ,דײר לײט ַאוַא ויא טרָאװ זַא ,ןנָאז טשינ ןעק עמ
 .לעו ייב ,(ןוא ,ףיוא) רעטרעוו ןַארַאפ ןענעז ,םנטשרע ;םײמַאּב רעדנוזַאּב
 ,םנטייווצ ,טײטַאּב ןופ ײמיײקרעדנוזַאּב, ןײק ןלעטשטסעפ טשינ ןעק עמ עב
 טײטַאּב "לשיט, ןיא :ןטײטַאּב ערערעמ טרַאװ ןייא ןיא ןעזנייא ןעמ ןעק
 ןעק עמ .,עמרַאנ רעד ןופ טייקרענעלק--ל ןוא קיטשלּבעמ םיוועג ַא שיט
 טרערענסױרַא םרעװ סָאװ ,ריײר לײט ַאוַא ויא טרָאװ זַא ,ןנָאז םשינ



 = ןבי-

 רעּבלַאהזיס) דנַאנַאכָאנ רעמרעװ עכעלטע וצ ,אּברדַא ,ןדײר רימ ; רעדנוזַאּב
 ,דײר לײט ַאזַא זיא םרָאװ זַא ,גָאז טשינ ןעק עמ .(...גױסָאד דימזיס ,גָאט
 .ַאּב ןעמוק - ןוא ,ףױא רעמרעװ יד {רעדנוזַאּב ןדײרסױרא ןעק עמ סָאװ

 אקװד ןעמוק םעּברַאדרע םרָאװ ןופ ןלײט יד ןוא ,רָאפ טשינ רעדנוז
 *םרָאװ, ןופ עיצינפעד יד ןדנירג םשינ ןעק עמ  ךיוא רעדנוזַאּב רָאּפ
 ןקימורַא ןופ טלײטעגּפָא טּבײרש עמ סָאװ- טרָאװ םפירש רעד ףיוא
 (עטדערעגּפָא) עלענָאיצנעװנָאק וצ ַא טפירש יד זיא ,סנטשרע :(טסקעט
 ,ךאמּפָא ןא ךרוד רעדָא טערקעד א ךרוד ןרעװ טרעדנעעג ןעק יז ,ךאז
 ןיא רעקינײװ ךיז טניפעג) "רעכעלריטַא;, ליפ זיא ךַארּפש יד תעּב

 ךארּפש יד (ןעמַאנסױא ץוחַא) ללכּב ךיז טריזַאּב ,סנטײװצ ,(תושר סנשטנעמ
 .(טרעקרַאפ רָאנ) טפירש רעד ףיוא טשיג

 ױעמ ַא ראפ ךיא טלַאה טרָאװ ןופ סעיציניפעד ײלרעּלַא ןופ !

 ; גנומיטשַאּב ַאזַא רעקיסַאּפ

 ירַא יד ןופ ןסײרּפָא ךיז טזָאל סָאװ .,דייר לייט ַא זיא טרָאװ
 ןסיירעצ ךיז טזָאל סע ּבױא) .ןסיירעצ טשינ ךיז טזָאל ןוא ןלייט עקימ
 זיא -- ןסיײרּפָא טשינ ךיז טזָאל סע ּבױא ,טרָאװ ַא יו רעמ סע זיא --

 יד ןלעטשרעּביא -- ןעמ טניימ ןסיירעצ .טרָאװ ַא יװ רעקינייו סע
 (ררעטרעװ ערעדנַא ייז ןשיװצ ןלעטשנײרַא רעדָא ןלייט

 .טרעהעגיאדווַאריטָאהניּברעלַאיּבנּוברעקסירּבנופ :ליּפשיײיּב
 םעד ןופ .ּב .צ) "ברעקסירּב, ןופ ןסײרּפָא ךיז טזָאל "ןופ,

 ,סע טסייה ,ןסיירעצ טשינ ךיז טוָאל ןו--פ רעדָא ן--ופ ,(...רעקסירּב

 .טרָאװ ַא זיא "ןופ,
 ,(בר ןסיורג רעקסירּב ןופ .ּב .צ) ןסיײרּפָא ךיז טזָאל "רעקסירּב,

 *סירּב, זיא ,ןסיירעצ טשינ ךיז טזָאל וו"זַאא רע--קסירּב ,רעק--סירּב
 רע זיא קסירּב ןופ, :עזַארפ ַא ןעיוּב ןעק עמ ,תמא) .טרָאװ ַא "רעק

 יו ,ךַאז רעדנַא ןַא רָאג זיא ,ָאד סָאװ "רע; רעד רעּבָא ,"ןעמוקעג
 (".,בר רעקסירּב ןופ, עזַארּפ רעד ןיא "רע, רעד

 -לעוװ ,בר ןסיורג רעקסירּב ןופ .ּב .צ) ןסיײרּפָא ךיז טזָאל "בר ,
 .טרָאװ ַא סע ןיא ,ןסיירעצ טשינ ךיז טזָאל--ןוא (...רעֿכ

 | .רעטייוו ױזַא ןוא
 . ריא ןוא טָאה ןשיװצ :"ריטָאה, ייּב ןעמוקרָאפ ןעק טייקרעווש ַא

 עמ .לעטשניײרַא טשינ רעטרעװ ערעדנַא ןייק ,סיוא טזייוו ,ןעמ ןעק

 טָאה, ןיא ,ָאזלַא ,טרעהעג טָאה ריא :ןלעטשרעּביא רעּבָא יז ןעק

 .רעטרעוו ייווצ -- "ריא

 סָאװ ,ןַאמ ַא) רעטרעוו ייווצ -- "ןַאמ רעגנוי, : ןליּפשייּב ךָאנ 9



 יע לט

 / .ַא) רעטרעװ ייווצ--"טניירפ רעטוג, ;טרָאװ ןייא---"ןַאמרעגנוי, ,(גנוי זיא
 טל קיגנעהּפָאמּוא) טרָאװ ןייא--"טניירפ- רעסוג; ,(טוג זיא סָאװ ,טניירפ

 .(גיילסיוא םענעמונעגנָא םענ

 -טכַא קיצרעפ טרעדנוה ײרד זיא טרָאװ ןופ ירעטירק םעד םיול

 סע ףרַאד עמ זַא ,טשינ טסײה סָאד .טרָאװ ןיא--לדנעמ-םחנמ .טרָאװ .ןײא

  קיטַאמַארנ יװ טקנוּפ ;רעהַא זיּב טּבײרש עמ יװ ,שרעדנַא ןּבײרש ןעמענ
 ןײא רַאפ ןטלַאה יז לָאז סָאװ ,עיפַארגָאמרָא ײּב ןָא טשינ ךיז טגערפ

 ןָא קידנעמש טשינ עיפַארגָאמרָא ךיז טגערפ ױזַא ,טשינ סָאװ ןוא טרָאװ

 עמ .רעדנוזַאב סָאװ ןוא ןעמַאװצ ןּבײרש יז לָאז סָאװ ,קיטַאמַארג יב

 רעשיּפַארגָאטרָא ,טרָאװ רעשיטַאמַאדג תןענימרעט ןריפניא טנעקעג טלָאד

 .קירעּביא סע טנײש רימ רָאנ ,טרָאװ

 .עקיפליהַאּב ןוא ?קיטײטַאּב ףיוא רימ ןליט רעטרעװו 0

 - .רָאפ ַא טימ ךיז | וועט טײטַאב "ןקידתושממ; ַא ןּבָאה עטשרע יד

 .ַאּבַא ,גנולעטשרָאפ ַא ןטערטרַאפ יז רעדָא ,ףירגַאּב רעדָא גנולעטש
 ןטנעמעלע ייװצ ןשיװצ) גנּויצַאּב ַא רָאנ ןענעֿכײצַאּב עטייווצ יד ,(ףירג
 ױקעג :.ּפשייּב (קנַאדעג ןטימ רעדער םעד ןשיװצ רעדָא קנַאדעג ןופ
 יד טזָאלעגּפָא יז ןעמעלַא ןוא קילּב !קידרעייפ טימ גָאט ַא זיא ןעמ
 וקנָא םעד ןשיװצ גנּויצַאּב) זיא :ָאד ןענעז קיפליהַאּב ,(.פָאה) ןצייל
 םעד ןשיװצ גנּויצַאּב) ַא ,((דייר ןופ טנעמָאמ םעד ןוא גָאט םנופ ןעמ
 ,(טנַאקַאּבמוא רערעהוצ םעד זיא נָאט רעד--רערעהוצ םעד ןוא גָאט
 םעד ןשיווצ גנּויצַאּב) ןוא ,(קילּב םעד ןוא גָאט םעד ןשיװצ גנּויצַאּב) טימ
 וצ םעד ןוא ןצייל יד ןשיװצ גנּויצַאּב) יד ,(ןזָאלּפָא םעד ןוא ןעמוק
 ּהַאפ ןיילַא ךיז ןופ סעּפע סלַא טלעטשעגרָאפ ןרעװ ןצייל יד--רערעה
 .(רערעהוצ ןרַאפ סקידנעטש

  סָאד -- רעטרעװ ןופ גנולייטנייא רעד ייּב תוקפס ךייש ןענעז'ס

 .עיצַאקיפיסַאלק יד לעיּפיצנירּפ טשינ רעּבָא טרעטש
 .עג ּבָאה ךיא , ןיא :ןעמינָאמָאה ןגעװ ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד עמ

 סָאד .קיטײטַאּב--"טלעג ּבָאה ךיא  ןיא ,קיפליהַאּב "ּבָאה , זיא ?ןעמונ
  טֿכַא ןוא (גנוטֿכַא) טֿכַא יװ טקנוּפ ,רעטרעװ עשימינָאמָאה ייווצ ןענעז
 .(לָאצ ַא)

 3 ,םיא ,ןייא ,ַאזַא .ןטנוא :רעטרעװ עקיטיײטַאּב ןופ ןליּפשייּב 1
 / .ןיוש ,םיוק ,רע ,ןשטנעמ ,שטנעמ ,ןעמ ,עמ ,זומ ,ףרַאד ,טסייג ,ןייג ,טציא

 ,ןפיוא ,ןַא ,זיא ,רעטנוא .ַא :רעטרעװ עקיפליהַאּב ןופ ןליּפשייּב
 .טשינ ,טימ ,עשז ,טעװ ,(שיט ןפיוא)
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 טלעװ יד) יד :ןעמינָאמָאה עקיפליהַאּב--עקיטייטַאּב ןופ ןליּפשייּב

 .ז) ּבָאה ,(קיטײטַאּב -- טלעװ ַא ךיא זיא טלעװ יד ,קיפליהַאּב--טגָאז

 -- ןילַא ךיז וצ טדער רע ,קיפליהַאּב--ךיז טפערט סע) ךיז ,(ןביוא

 ,(קיטייטַאּב

 .עדילג-דייר ןיא עידַאטס עטצעל יד טשינ ךָאנ זיא טרָאװ .2

 טשינ רימ ןדער ָאד ,ןלייט ןופ ךיוא טרָאװ ַא טײטשַאּב טפָא .גנור

 טרָאװ סלַא "רעּביירש, :גנַאלק ןוא ףַארט ןסייה סָאװ ,ןלייט ענעי ןופ

 .ָאפ א יא ךָאד טָאװ ךַארּפש ןוא ,ךַארּפש ןופ טנעמעלע ןַא זיא טרָאװ)

 -ָאו ,רעּב | יירש ןופ טשינ טיײטשַאַּב (טייז עשיטנַאמעס ַא יא עשיטענ

 טרָאװ סלַא לשיט .טיירש סָאװ ,רעּב ןיק טשינ זיא רעּביירש ַא םיר -

 ןטײטַאּב "לש, טשינ ,"יט, טשינ םירָאװ ,לש - יט ןופ טשינ טײטשַאּב

 .ֿכַארּפש טײטשַאּב רעּביירש ."לשיט, ףירגַאּב םענופ ןטנעמעלע ןייק טשינ

 ַא טײטַאּב 'ּביירש,) רע | ּביירש ןופ ,שיטנַאמעס-שיטענָאפ .ה .ד ,ךעל

 ןַא ןופ רענעק רעדָא לַאנָאיסעּפָארּפ ַא טייטַאּב "רע, ,גנולדנַאח עסיוועג

 .רעמיוש ,טנרעל סָאװ רעד-רערעל ,טגניז סָאװ רעד--רעגניז :טעּברַא

 סיוװעג ַא -- שיט) ל"-| שיט ןופ טײטשַאּב לשיט ;(טמיווש סָאװ רעד

 ,(סיירג רעלַאמרָאנ רעד ןופ טייקרענעלק--ל ,קיטשלּבעמ

 - ןיאיריש ףױא רעטײװ ןוא ,רעּב.ײרש ףיוא רעּבײרש ןופ גנוליט יד

 זיא ןוא ,ןטנעמָאמ עשיטנאמעס ןָא ,גנולײמט עשיטענָאפ ןײר 8 זיא ר-ע-ב

 ירעװ ףיוא עזַארּפ רעד ןופ גנולײט רעד טימ װיטַאלערָאק טשינ רעּבירעד

 ַא ןוא ,רעטרעװ ןופ םײמשֿאּב עוארפ א :טנָאז עמ ּביױא .ה .ד ,רעט

 .ָארּבעג ַא טימ רָאנ ,רעכײלג א םימ טשינ ןעמ טײנ ,ןפַארמ ןופ טרָאװ

 .עיניל רענעב

 רימ ,סע טסייה ,רע--ּביירש ףיוא רעּבײירש ןלייט רימ ןעוו .3

 ףיוא .ה .ד ,ןטנעמעלע עשיטנַאמעס-שיטענָאפ ףיוא טרָאװ סָאד ןלייט

 םענופ ןעגנַאלק יד טעדליּב ןעגנַאלק ערעייז ןופ עמוס יד סָאװ ,ןלייט

 ןופ טייטַאּב םעד טעדליּב ןטײטַאּב ערעייז ןופ עמוס יד ןוא ,טרָאװ
 רעטייו ןיוש ךיז ןזָאל סָאװ ,ןלייט עכלעזַא סע ןענעז ייברעד ,טרָאװ

 .ןטנעמעלע) ןלײט טשינ

 .סעמעפרָאמ ןסייה טרָאװ ןופ ןטנעמעלע עשיטנַאמעס-שיטענָאפ

 יד ןופ אקװד טײטשַאּב רעּבײרש זַא ,רימ ןסייוו ןענַאװנופ .4

 זנוא טריפ ןייװליט ?ל--שיט ןופ לשיט ןוא רע--ּביירש סעמעפרָאמ

 ןָא ּביירש טרָאװ ַא ןַארַאפ סָאװ ,סָאד ןיוש קנַאדעג םעד ףיוא ףױרַא =

 רעּביירש ןופ ךיילגרַאפ רעד רעּבָא .("ל, ןָא) שיט טרָאװ ַא ןוא ("רעג = -

 בא



 -טסּוװַאבמוא) זנוא ייּב רָאפ טמוק שיטקַאפ .קינייװ ךָאנ זיא ּביירש ןוא

 -רַאפ ַא (ןדער ,זייודניק ,ךיז ןענרעל רימ ןעו ,טייצ רעד ןיא ,קיניז

 .,ןעגנוטֿכיר ייווצ ןיא--בור סָאד--ןוא ,רעטרעװ ייר רעצנַאג ַא ןופ ךיילג

 ; ונייהד
 .יירעּביירש טסּביײרש ןּביירש רעּבײרש

 ..יירעייג טסייג ןייג רעייג

 יייירעדיינש טסדיינש ןדיינש רעדיינש

 .ןשיט שיט לשיט :רעדָא
 ..ןשטנעמ שטנעמ לשטנעמ

 ...ןריּפַאּפ  ריּפַאּפ לריּפַאּפ
| = 15 = = = = = 

 רעד ןיא ןעייטש סָאװ ,רעטרעװ עלַא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו ָאד
 ןיא סקידתופּתוש סעּפע ןּבָאה ,הרוש (רעלַאטנָאזירָאה) ןייא ןיא עלעּבַאט

 ךיא ,ןּביירש ןגעוו ץלַא ךיז טלדנַאה הרוש רעטשרע רעד ןיא) טײיטַאּב

 סעּפע -- קיטייצניא ןוא ,(ו"זאא ןייג ןגעו הרוש רעטייווצ רעד
 ,(*ּביירש םודעמוא הרוש רעטשרע רעד ןיא) ןעגנַאלק יד ןיא סקידתופּתוש

 ןעייטש סָאװ ,רעטרעוו עלַא ןוא .(וו"זאא ,ייג םודעמוא--רעטייווצ רעד ןיא
 .ײַאּב ןיא סקידתופּתוש סעּפע ךיוא ןּבָאה ,לֿכלײז (ןלַאקיטרעװ) ןייא ןיא

 טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא םודעמוא--לֿכלַײז ןטשרע ןיא) טייט
 ןיא ,טעּברַא ןַא ןופ ןעמָאנ ַא םודעמוא--ןטייווצ ןיא ,טעּברַא רעסיוועג

 יד טדנעװעג זיאס ןֿכלעװ וצ ,רענעי טושס סָאװ ,טעּברַא ןַא--ןטירד
 ןטשרע ןיא) ןעגנַאלק יד ןיא סקידתופּתוש סעּפע ןוא ,(וו"זאא ,דייר
 .טריפ סָאד .(וו"זאא (+*ן--םודעמוא ןטייװצ ןיא ,רע--םודעמוא--לכלייז
 ןעגנַאלק יד טימ ןּבײרש ןופ ףירגַאּב םעד ןרָייצָאסַא רימ זַא ,וצרעד
 -זַא .רע--ןעגנַאלק יד טימ--לַאנָאיסעּפָארּפ ןופ ףירגַאּב םעד ןוא ּביירש
 יוצ ַא ךעלטנגייא טָאה רעּבײרש טרָאװ סָאד זַא ,רימ ןעניפעג םורַא
 -ירש ןופ טיײטַאּב רעד .טּביײרש סָאװ רעצעמע :טײטַאּב ןטצעזעגפיונ
 ,ןּביירש ,רעּבײרש ןופ טייטַאּב רעקידתופּתוש רעד .ה ,ד ,אפוג גנוּב
 רעד ןוא ,טרָאװ םענופ טײטַאּב רעלעירעטַאמ טסייה ...טסּביײרש

 +ףיורעד טשינ טכַא ןייק ןגייל רימ רעּצָא ,(014) "פיירש , ךיז טרעה טסּביירש ןיא (*

 .טײקֿפעלנע-טשינ עשיטענָאֿפ יד יװ ,רעקרַאטש סױרַא ךיז טזייוו עיגָאלַאנַא עשיטנַאמעס יד --

 .גנוקרעמנָא עקידרעירֿפ יד 'לגרֿפ .(914) 'ם ךיז טרעה ?ןּביירש , ןיא (**
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 ןופ טיטַאּב רעקידתופּתש רעד .ה.ד ,"טוט סָאװ רעצעמע; טײטַאּב

 .טייטאּב רעלַאמרָאפ -- ..רעדיינש ,רעייג ,רעּביירש

 ףליה רעד טימ סעמעפרָאמ ףיוא טרָאװ ַא ןופ גנוגיילעצ יד 5
 טײטשַאּב טרָאװ סָאד ּביױא) הגרדהּב ןעמוקרָאפ ןעק ןעיײר-עיגָאלַאנַא ןופ

 .רעפ סעקרעדיינש טרָאװ סָאד .ב.צ .(סעמעפרָאמ ייוצ ןופ יװ רעמ

 :וַא רעירפ רימ ןֿכיילג

 עקרעדיינש -- סעקרעדיינש

 עקרעטסוש -- סעקרעטסוש

 ןירערעל -- סנירערעל/

 ענישַאמ -- סענישַאמ

 -יגש;} ;ס } עקרעדיינש =סעקרעדיינש זַא ,סיוא ןעניפעג ןוא

 .רעמ) ןלַאמרָאפ םעד--"ס;--ןוא ,טײטַאּב ןלעירעטַאמ םעד טיג "עקרעד

 אכוג "עקרעדיינש, זַא ,סױרַא רעּבָא ךיז טזייוו רעטייוו .(טיײקילָאצ

 :ױזַא ןֿכילגרַאפ טרעװ

 רעדיינש -- עקרעדיינש

 רעטפוש -- עקרעטסוש

 טַאדלָאס -- עקטַאדלָאס
 ,=-- = יד ,-= יי == = ==

 ןלעירעטַאמ םעד .עק +- רעדיינש == עקרעדיינש ןעמוקַאּב רימ ןוא

 ןלַאמרָאפ ןטייוצ ַא טיג "עק-., ןוא "רעדיינש, ָאד ןיוש טיג טיײטַאּב

 .רע -| דיינש = רעדיינש רימ ןעמוקַאּב ףוסל .(טייקכעלּבייוו) טייטַאּב

 .בצ ,ןטנעמעלע יד זיּב טשינ טרָאװ ַא ןגיילעצ רימ ןעוו .6

 -- לייט ןלעירעטַאמ םעד רימ ןפור ,ס | עקרעדיינש == סעקרעדיינש

 עניא ,סעמעט ערערעמ ךיז ןיא ןּבָאה ָאזלַא ןעק טרָאװ ןייא ,עמעט

 ,עקרעדינש עמעט ַא ָאד זיא סעקרעדיינש ןיא :רערעדנַא רעד ןיא

 טשינ) עטסנעלק יד .דיינש -- רעטייו ןוא ,רעדיינש -- רעטייוו ןוא

 .לצרַָאװ טסייה עמעט (ערַאּבגײלעצ

 רעשיטַאטס ןופ 'לצרָאװ; ןימרעמ םעד ןרעטנָאלּפ םשינ רָאמ עמ

 .קיטַאמַארג רעשירָאטסיה ןופ "לצרָאװ, ןימרעט ןטימ קיטַאמַארג

 ןסייה ,טײטַאּב ןלַאמרָאפ םעד ןגָארט סָאװ ,ןליײטטרָאװ יד .7

 .טקיפערּפ טסייה ,לצרָאװ ןרַאפ טייטש סָאװ ,סקיפַא ןַא .ןסקיפַא

 ,סקיפוס -- לצרָאװ ןֿכָאנ

 62) קיטַאמַארג עשידיי
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 .טשינ ךיא ךַאמ ?*עיסקעלפ, ןוא 'סקיפוס, ןשיװצ רישרעטנוא ןײק

 .ףירגַאּב ןשיטענָאפ ַא סלַא ןצונַאּב וצ לָאמַא םיוא-טמוק "גנודנע,
 - אב עלעירעטאמ ןָא .ה.ד ,(ףיוא ,ןופ) ןעלצרָאװ ןֶא רעטרעװ ןַארַאפ

 | | ,רעטרעװ עקיפליהַאּב-ןטײט

 טרָאוו ןופ עמרָאפ 2

 -רעטַאמ ַא ןּבָאה לָאמטּפָא ןעק טרָאװ ַא זַא ,ןעזעג ןּבָאה רימ 8
  ףיוא רימ ןעמענ טייטַאּב ןלעירעטַאמ םעד ,טַײטַאּב ןלַאמרָאפ ןוא ןלעי
 ינע ןַא סלַא ןלַאמרָאפ םעד ןוא ,טרָאװ ןופ טײטַאּבטּפױה םעד סלַא
 ,טײטַאּב ןלעירעטַאמ םענופ גנוריסנַאינ רעדָא גנורעד

 ןעק טײטַאּב ןײא .ויטַאלער זיא לַאמרָאּפ--לעירעטַאמ ףידנַאּב רעד

 טסגעלפ, ןיא ,וניהד .רעטײװצ ַא יװ לַאמרָאפ רעקינײװ רעדָא רעמ ןײז

 8 - ײנ ןעגנַאלק יד ןיא טקירדעגסױא זיא סָאװ ,םײטַאּב רעד זיא ?ןַײב

 ןופ טײטאב רעד ,לַאמרָאפ - || געלפ ןופ טײטַאּב רעד ,רעלעירעטַאמ

 ןיּב ךיא ןיא לַאמרָאפ זיא "ןיִּב, ןופ םײטַאּב רעד .רעלַאמרָאפ ךָאנ-טס

 .:ער ןײק .ףעמוקעג ןיּב ךיא , ןיא-רעלַאמרָאפ ךָאנ ןוא "רעטעּברַא ןַא

 ךָאנ ךיא גָאמרַאּפ םײטַאּב ןלעירעטַאמ ןוא ןלַאמרָאפ ןפ עיציניפ

 : .טשינ

 - .רָאפ ןקירדוצסיוא ןעלטימ ךָאנ ןַארַאפ ןענעז ,ןסקיפַא ץוחַא .9
 .:טנַא יד טסייה ױזַא (923) גנוגיײּב עטסקינייוװניא : ןטייטַאּב עלַאמ
 לצרָאװ ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןעגנַאלק ענעדישרַאפ ןופ גנוכערּפש
 --ןציז ,רעדירּב--רעדורּב ,ןעגנוזעג--ןעגניז :רעטרעװ ענעדישרַאפ ןיא
 טסייה יוזַא) גנוריטנעצקַארעּביא ןוא (* וו"זַאא גנעל--גנַאל ,ןסעזעג

 ןיא ןטייװצ ַא ףיױא ףַארט ןייא ןופ טנעצקַא ןופ גָארטרעּביא רעד
 - תּבש ,סערעילָאטס--רעילָאטס :לצרָאװ ןייא טימ רעטרעװ ענעדישרַאפ
 גנוריטנעצקַארעּביא ןוא גנוגייב עטסקיניײװניא .(םינָארַאנ--רַאנ ,םיתּבש
 ןטײטַאּב עלַאמרָאפ ןופ סרעגערט רעּבָא ,סעמעפרָאמ ןייק .טשינ ןענעז
  .םינמיס עלאמרָאפ--(ןסקיפַא ךיוא יוװ) יז ןסייה רעּבירעד ,ייז ןענעז

 .טּפָא ןעמ טגָאז "ןמיס ןלַאמרָאפ ַא טָאה טרָאװ ַא, טָאטשנָא 0
 ןטיול ןעמָאנ ַא עמרָאפ רעד ןעמ טיג ייּברעד ."עמרָאפ ַא טָאה טרָאװ ַא;

 / יא לצרָאװ זַא ,קיטַאמַארג רעטלַא רעד ןוֿפ גנוטּפױהַאּב יד שלַאֿפ זיא רעּבירעד (*

 טרָאװ ןופ לײט רַעֿפעלרעדנערַאֿפמוא רעד
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 "עמ ןופ עמרָאפ ַא טָאה "ןשיט, .ּב .צ ,ןמיס ןלַאמרָאפ םענופ טייטַצּב

 זַא ,וצרעד טניד רעכלעװ ,סקיפַא ןַא ךיז ןיא טלַאהטנַא .ה.ד) לָאצ

 יייוצ ַא ןופ עמרָאפ ַא טָאה "טסייג, ,(לָאצרעמ ַא ןטייטַאּב לָאז ?ןשיט;

 טײטַאּב םיא קנַאדַא סָאװ ,סקיפַא ןַא טלַאהטנַא ה.ד) ןָאזרעּפ רעט-

 רָאנ ,גנַאג ַא ןגעוװו ךיז טלדנַאה'ס זַא ,רָאנ טשינ *טסייג; טרָאװ סָאד

 דיײר יד ןעמעװ וצ ,םעד ןופ טריפעגסיוא טרעװ גנַאג רעד זַא ,ךיוא

 .רעמ ןופ עמרָאפ -- סעמרָאפ יירד טָאה "סעקרעדייגש, ;(טדנעװעג זיא

 ,עק--) "וויטנַאטסּבוס ןופ ןימ ןֿכעלּבײװ, ןופ עמרָאפ ,(ס--סקיפוס) לָאצ

 עמרָאפ ַא טָאה "רעדירּב, ;(רע--) ןעמָאנ-לַאנָאיסעּפָארּפ ןופ עמרָאפ ַא

 ,* רעדורּב ילגרפ ,גנוגייּב רעטסקינייװניא ךרוד ןפַאשעג ,לָאצרעמ ןופי

 :םינמיס יירד ךרוד ןפַאשעג ,(לָאצרעמ ןופ) עמרָאפ ןייא טָאה "םיתּבש,;

 .גנוריטנעצקַארעּביא ,(תּבש ילגרפ) גנוגייּב עטסקינייוװניא ,(םי--) סקיפוס

 רעּבָא ,ןמיס רעלַאמרָאפ ןייק ָאטשינ זיא'ס ןעוו ,לַאפ ַא ןַארַאפ .1

 .(47 .עמרָאפ-לונ) עמרָאּכ ַא ןַארַאפי
 טײטש לטעטש םעד ייּב :עזַארפ יד ןטֿכַארטַאּב רימ ןעוו .2

 "טייטש, ןופ עמרָאפ יד :רימ ןקרעמַאּב ,ךַאד םענירג ַא טימ לּביטש ַא
 ,"ךעלּביטש, ןייז לָאזס ןעוװ --"לּביטש, טרָאװ םעד ןופ קיגנעהּפָא זיא
 יֿפָא ןיא "םענירג, ןופ עמרָאפ יד ;ןעייטש, ןגָאז טוומעג ןעמ טלָאװ

 ןגָאז טזומעג ןעמ טלָאװ ,'ריט, ןייז לָאז'ס ןעוװ--"ךאד, ןופ קיגנעה
 קיגנעהּפָא טשינ ןענעז ?לּביטש , ,"לטעטש, ןופ סעמרָאפ יד ."רענירגס
 "ןעייטשע ןוא "טייטש; .עזַארּפ רעד ןיא רעטרעװ ערעדנַא ןייק ןופ
 טרָאװ טייװצ ַא ןופ גנַאהּפָא ןיא רָאנ ,עּבלעז סָאד ןוא סנייא ןטיײטַאּב
 "םענירג, עּבלעז סָאד ,//ןעיטש , לָאמַא "טייטש, לָאמַא ןעמוק ףרַאד

 -ישרַאפ ייוצ רָאג ןענעז ?לטעטש, ןוא "טָאטש, רעּבָא ."רענירג, ןוא -
 יד ןעמ טלייט רעּבירעד ."לּביטש, ןוא "ּבוטש , ךיוא ױזַא ,ןֿכַאז ענעד
 .ירג ,טייטש) עשיסקַאטניס :ןטרָאס ייווצ ףיוא רעטרעװ ןופ סעמרָאפ
 .(לּביטש ,לטעטש) עשיסקַאטניס-טשינ ןוא (םענ-

 ,טפָא ייז טפור ןעמ יװ ,רעדָא ,סעמרָאפ עשיסקַאטניס.טשינ .3

 ערעייהעגמוא ןַא ךַארּפש רעזנוא ןיא ןליּפש ,גנודליּבטרָאװ ןופ סעמרָאפ

 ןעלטימ עֿכעלֿכַארּפש קינייו טימ טײקֿכעלגעמ יד ןּביג ייז .עילָאר

 טָאה ,סנײאצלַא ןעגנילק "רעדירּב ןוא "רעדורּב  ּוװ ,טקעלַאיד םענעי ןיא (*

 ךַארּפש רעשירַאדעטיל רעד ןיא יװ טקנוּפ ,לָאצרעמ ןופ ןמיס ןלַאמרָאֿפ ןײק טשינ "רעדירּב ,

 ,(קיטַאמַארג ןייז טָאה טקעלַאיד רעדעי) א"א *?לװיטש ,לּפע.-
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 ררָאפ א"א ןסקיפא ענעדישרַאפ טימ ?צרָאװ ןקיּבלעז םעד קידנריניּבמָאק
 !רעגײטשַא ,ןפירגַאּב ענעדישרַאפ ךַאסַא ןקירדוצסיוא ,םינמיס עלַאמ
 ו"זאא ,קידנּבעג ,רעּבעג ,בָאג ,ןּבעגרַאפ ,ןּבעגעג ,ןּבעג

 +םדוק .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא רָאפ טמוק גנודליּבטרָאװ .4
 -רַא ,ןּבירש ,שיט) לצרָאװ ץיא טימ טרָאװ ַא רעטנוא רימ ןדייש לּכ
 רעדָא ,(רעטעּברַא-לַאטעמ ,שיטּביײרש) ןעלצרָאװ ערערעמ טימ ןוא (ןטעּב

 -ַאּב ןָאק טרָאװ ךַאפנייא ןַא ,ןצַאזפיונּוצ ןוא רעטרעוװ עכַאפנייא
 א ןופ רעדָא (גנעל ,גנַאל ,טָארט ,שיט) לצרָאװ ַא ןופ רָאנ ןייטש
 (ןשיט ,לשיט) ןסקיפַא טימ לצרָאװ

 ןיק סעמרָאפ ייּב ךיוא זיא ױזַא ,רעטרעװ עצנַאג ייּב יו .8
 .ה.ד ,ָאטשינ טייטַאּב ןוא גנַאלק ןשיװצ גנוֿכערּפשטנַא עקיטיידנייא
 ןוא טייטַאּב ןייא רָאנ ןּבָאה לָאז ןמיס רעלַאמרָאפ רעדעי זַא ,ָאטשינ

 ןייא ךרוד רָאנ ןרעװ טקירדעגסיוא לָאז טײטַאּב רעלַאמרָאפ רעדעי
 --לֿכיּב ,םירגּב--דגּב ,רעדלעפ--דלעפ ,ןשיט--שיט :רימ ןּבָאה טָא .ןמיס

 .לָאצרעמ , טייטַאּב ןייא רַאפ ןסקיפַא ענעדישרַאפ -- וו"זאא ךעלכיּב

 -יַשַאמ ,םזינומָאק ןופ רעגנעהנָא ןַא--טסינומָאק :רימ ןּבָאה רעדיװ ןוא
 --ַאקעצ ןופ דילגטימ ַא--טסיקעצ ,ןישַאמ ַא ייּב רעטקיטפעשַאּב ַא--טסינ
 רַארג עטסֿכעה--רעטספיט ;ןטיײטַאּב ענעדישרַאפ טימ (טסי) סקיפַא ןייא
 טימ (טס) סקיפַא ןייא -- קיצנָאװצ רעמונ-- רעטסקיצנָאװצ ,טייקפיט
 ןייא לָאמטּפָא טָאה טרָאװ ןייא ןיא :רעמ ךָאנ .ןטיײטַאּב ענעדישרַאפ
 "טסישידיא :ןעמינָאמָאה סױרַא ןעמוק ,ןטײטַאּב ענעדישרַאפ סקיפַא

 ,שידיי ןופ רעגנעהנָא ןַא ןזיירק עשיטילַאּפ עשידיי יד ןיא טיײטַאּב
 ןופ רענעק ַא רעדָא רערידוטש ַא -- ןויירק עכעלטּפַאשנסיװֿכַארּפש ןיא

 -רענעלקרַאפ ַא ןופ לָאצרעמ ַא ןוא ּברעװדַא ןַא זיא ךעלשטנעמ ;שידיי
 .ויטנַאטסּבוס

 ךעװעג זיא "לגניריוא, .ןרעדנע ןײא ןיא ךיז טלַאה ךַארּפש יד .6

 "טפינ, ;טרָאװ ךַאפנײא ןַא סע זיא טנײה ,(לגניר-רעיוא) ץַאזפיונוצ ַא לָאמַא

 סָאד - טפינ ,ּבינ--פינ ,ט-|-פיג) טרָאװ םטריסקיפוס ַא לָאמַא ןעװעג זיא

 ךטרָאװ רעקידלצרָאװ ַא סע זיא טנייה ,(האופר א .ה .ד ,ןײא.טיג עמ סָאװ

 .סקיפוס ַא טעמּכ עינָאל - ןױש יא וװ"זַאא "עינָאלָאעג ,עיגָאלָאיזיפ, ןיא

 װ"זַאא ,(לצרָאװ ַא ןעװעג סע זיא הליהּתכל)

 .בנערטש קידנעטש ןעמ ןומ ךַארּפש רעד ןופ טײקשימַאניד ַאזַא ײּב

 .מקנופרנַאטש ןשירָאטסיה ןופ טכַארטַאּב ךַארּפש יד טרעװ יצ ,ןריישרעטנוא

 היא ךַארּפש רעקיטנײה רעד ןיא .דנַאטשוצ ןקיטנײה ריא ןיא רעדָא
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 ,טרָאװ קידעמרָאפ ןײק םשינ טפיג ,ץַאזפיונוצ ןיק םשינ לגניריוא
 .יטקעיּבוס רַאפ ,תוקפס רַאפ טרָא רעּבָא טּבײלּב קידנעטש .7

 רעד ןָא ןוא םוכס םעד ןָא טּפָא ךיז טדנעװ שוח-ךַארּפש רעד .םזיו:

 רענעי רעדָא רעד סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא עכעלכַארּפש יד ןופ טײקידעּבעלי

 אקװד רעליש ַא טעװ סַאלק ןײא ןיא ּבױא .טגָאמרַאפ רעמענפיוא-דךַארּפש

 ןוא גנאלק ןיא םײקטנעָאנ יד) 'ּבײרש ,, ןוא "טפירש, ןלעטנענרעד ןלעװ:
 ןענעק ײז לָאז רע ,ףרַאש וצ ןטערטסױרַא םיא רַאפ םעװ םימַאּב ןיא;

 .ײּב ײז ןענעז - ,רעטנענרעד טשינ ײז טעװ רעטמײװצ ַא ןוא (ןרירָאנגיא
 רערעדעי ןוא ,גנמענפױא-ךַארּפש ןײז טּבײרשַאּב רערעדעי .טכערעג עד;

 רעּבָא ,רעטשרע רעד םכערעג זיא וװימקעיּבָא .טכערעג ךיז רַאּפ זיִא

 (.טײקיטכיזרָאפ םימ ןעמ ףרַאד סעיצַאיצָאסַא .עשיטַאמַארג יד ןריסרָאפ

 סעיצַאיצָאטַא-ךארּפש יד ןיא ץזָאלנײרַא ךיז ןרימ רעּפיט סָאװ .8
 ןלײשּפָא רימ ןלעװ רעמ ץלַא ,ןטסעמרַאפ ךיז ןרימ רעטײרּב סָאװ ןוא

 .ָאגעגפיױתצ םיא טימ ךיז ,ענעסקַאװעגנָא יד ןופ לצרָאװ ןטלַארוא םעד

 .רַאפ םוצ ןעיצוצ - ךיא ןײמ "ןטסעמרַאפ ךיז רעמײרּב, .ןסקיּפַא ענעס
 "סיװעג, ןרעטנענרעד רימ ןלעװ טלָאמעד ,ןכַארּפש ערעדנַא ךיוא ךײלג:

 ןיא ןײרַא ןיוש רימ ןטערט ָאד רעּבָא .ןעלכא, ןוא "לכאמ, ,'ןסיװ, ןוא;

 .ימימעס ןוא) עשיעּפָארײא-ָאדניא ןופ קיטַאמַארג רעקיכײלגרַאפ ןופ לובג

 ףראד ןעמ זַא ,ןײװ וצ ידּכ ,רָאנ טנָאמרעד סע ּבָאה'כ .ןכַארּפש (עש

 (שיטקַארּפ) זיא לצרָאװ .'לצרָאװ, ןופ עיציניפעד ןיא גנערטש ןײז טשינ

 .םױא םרעװ סָאװ ,לצרָאװ רעשיעּפָארײא-ַאדניא רעטלַארוא רענעי םשינ

 זיא'ּס רָאנ .ןעגנוכושיוא עקירָאיגנַאל עזעלופורקס ךרוד טשרע טקעדעג

 ןופ םײטַאּב ןלעירעטַאמ םעד  טגָארמ סָאװ ,לײט-טרָאװ רעד םושּפ

 י .טרָאװ

 עלַאמרָאפ ערערעמ ןײז ,טסּוװַאּב יװ ,ןענעק םרָאװ ןײא ןיא 9

 ןיא סעידַאטס ענעדישרַאפ ןדײשרעטנוא ןעמ ןָאק לַאפ אזַא ןיא .םינמיס:

 םֶלַא ןפַאשעג טרעװ 'סעקרעדײנש, :טרָאװ ַאזַא ןופ גנודליּבסיױא רעד

 וצ ןעמָאנ רעכעלּבײװ א סלַא - 'עקרעדיײנש, ,'עקרעדײנש, וצ לָאצרעמ:
 טרָאװ א .()דײנש וצ ןעמָאנ-לַאנָאיסעּפָארּפ ַא סלַא -- "רעדײנש , ,"רעריינש,
 ,סַאלקרעטרעװ ןשיטַאמַארג ןײא ןיא ןּבײלּב סעידַאטס ענײז עלַא ןיא ןעקי

 .בוס ַא זייא דלעה :ןטײװצ ןיא סאלק ןײא ןופ ןײגרעּבירַא ןעק רעדָא

 .היטנַאטסּבוס א רעדיװ "טיקשידלעה, ,ּברעװדא ןַא "שידלעה, ,חיטנַאטס

 .יװ-"ךעלטײהנײא ,, ,װימנַאטסּבוס ַא-'טשײהנײא, ,װיטקעידא ןא זיא '(רע)ניײא,

 יטנַאטסּבוס ַא קירוצ -'םײקכעלטײהנײא, ,(ּברעװדַא) יטקעידַא ןא רעדע



 טי

 / -רעטנוא רעד עקַאט ןיוש זיא 'טיקכעלטיײהניײא, ןוא 'טייהנייא , ןשיװצ)

 ןוא 'תונשקע, ןשיװצ ךיא יװ ,רערַאּבקרעמַאּב םיוק ַא לָאמטּפָא דיש

 -רַאּפ, ,ּברעװ ַא "ןרעסערגרַאּפ, ,ּברעװדַא ןַא זיא "רעסערג, .('טייקידתונשקע,

 -"קידהשורי, ,װיטנַאטסּבוס ַא זיא "השורי, ,ּברעװדַא ןַא רעדיװ--"םרעסערג

 -נַא םעּפע ןיוש טײטַאּב סָאװ ,ויטנַאטסּבוס .ַא-"טייקידהשורי, ,ּברעװדַא ןא

 ,טײקשיטַאמעטסיס-שיטַאמעטסיס-םעטסיס :ךָאנ 'לגרפ ."השוריג יװ שרעד

 .טײקטרינילּפיצסיד--טרינילּפיצסיד--ןילּפיצסיד

 =ניא .סערעטניא ןשידָאטעמ א רָאּפ ןלעטש ןעגנוטינעג עבלעזא .0

 ןסקיפַא ןופ טײקירעהעג יד ןדײשוצרעטנוא ךיוא ײּברעד זיא טנַאסערעט

 +עעזרַאפ, ויטנַאטסּבוס םעניא ;גנודליּבטרָאװ ןיא סעידַאטס ענעדישרַאפ וצ

 םקיפערּפ רעד ,שינע-זױלּב סקיפַא רעשיויטנַאטסּבוס רעד זיא "שינ

 ןופ ,סּברעװ םעד רָאנ ,סװיטנַאטסּבוס םעד טשינ ,ןגָאז וצ ױזַא ,זיא -רַאּפ

 -נַאטסּבוס סלַא ,זיא 'לאפנָא .טעדליּבעג זיא וװיטנַאטסּבוס רעד ןכלעװ

 -נָא ּברעװ םוצ טרעהעג "-נָא, רעד ,"לאפ, 'לנרפ) קיזָאלעמרָאּפ ,װיט

 רעדמערפ א-רע-.,סקיפערּפ-.ּברעװ ַא-רַאּפ זיא "(ןתרעסערגרַאפ, ןיא ,יןלַאּפ

 ."רעסערג, װיטַארַאּפמָאק םענופ סקיפוס ַא ,סקיפוס

 -|מוא סע זיא ,ליװ עמ זַא ?"ךעלקילגמוא , טעדליּבעג זיא יװ 1
 םע זיא ,ליװ עמ זַא ,סקיפערפ-ּברעװדַא ןא ָאד זיא-מוא .ה .ד ,ךעלקילג

 / -מוא ןוא סקיפוס-ּברעװדַא ןַא ָאד זיא'ךעל-זיולּב .ה ,.ד ,ךעל-ן-קילגמוא

 ףופ טײטַאּב ןטימ) -מוא סָאװ ,זיא השעמ יד .סקיפערּפ-װיטנַאטסּבוס ַא

 ףברעװדא ײּב יא ,(קילגמוא) ןויטנַאטסּבוס ײּב יא טצונַאּב טרעװ (ץאזנגעק

 .ליװ עמ יװ ,"ךעלקילגמוא, ןריזילַאנַא ןעמ געמ .,(ןיירמוא)

 "טרעדָאפ, טסי--גנודנע יד ?'טסיעטַא, טערליּבעג זיא ױזַא יװ ,9

 ,טסילַאמרָאּפ ,טסילַאירעטַאמ ןיא יװ) סקיפוס ַא רַאפ ןרעװ וצ ןעמונעגנָא

 ךָאד זיא םזיעטַא רעּבָא ,ָאטשינ זיא עטַא טרָאװ ןײק שטָאכ ,(טסינישַאמ

 -עגנָא ךיא טרעדָאּפ עכלעװ ,םזי- גנודנע ןַא רימ ןּבָאה .ָאד ןוא ?ןַארַאפ

 -ידײ ,םזיסקרַאמ ,םזילַאירעטַאמ ןיא יװ) סקיפוס ַא רַאפ ןרעװ וצ ןעמונ

 ,טרעקרַאפ רעדָא "םזיעטַא, ןופ "טסיעטַא, ךיז טמענ יצ ,עגַארּפ יד .(םזיׂש

 ןיא ןרעדנע טשינרָאג ךיז טעװ'ס :עגַארּפ עשיטסַאלָאכס א ןעװעג טלָאװ

 ןועל יז ןרימ סָאװ ,ןופרעד גנּופַאש-ךַארּפש ןוא גנומענפיוא-ךַארּפש רעזנוא

 -רעטרעװ א ןארַאפ :טקַאפ ַא םושפ רימ ןריטַאטסנָאק ,שרעדנַא רעדָא ױזַא

 -נעהנָא-עעדיא) ןטײטַאּב עכלעזַא ןוא עכלעזַא טימ ,טסיעטַא--םזיעטַא רָאּפ

 רעכלעװ ,--עטַא לצרָאװ ןקידתופּתוש ַא ןּבָאה סָאװ ,(עעדיא רעד ןופ רעג

 ןיא .טסי- ,םזי- רָאּפןסקיפוס ַא ןוא ,רָאפ םשינ םײהרעטרילָאזיא םמוק



 -עטא 'עמעט רעקידנעטשּבלעז:טשינ, א ןגעװ ןדײר ןעמ ןעק לַאֿפ ַאזַא

 ,טסינָאמ -םזינָאמ ,טסימיטּפָא- םזימיטּפָא ,טסױרטלַא--םזױרמלַא ; ,ּפשיײּב

 -קיטַאמַארג ;טסאיזוטנע--םזַאיזוטנע ,טסינומָאק--םזינומָאק ,טסיָאגע--םזיָאגע

 .ַאמעטַאמ ,שינָאל--קיגָאל ,((עמעט עקירנעטשּבלעז-טשינ--טָאמַארג) שיטַאמַארג

 .ילעמניא--טנעגילעטניא ןשיזיפ--קיזיפ ,שיטילָאּפ--קיטילָאּפ ,שיטטמעטַאמ--קיט

 :ָאק ,ץנַארעלָאט-טנַארעלָאט ,(עמעט עקירנעטשּבלעז-טשינ--גילעטניא) ץנעג

 .ָאק ָאטשינ רעּבָא ,ןרידנַאּפסערָאק ןארַאפ) ץנעדנָאּפסערָאק--טנעדנָאּפטער

 :ו .(דנַאּפסער

 םינמיס עלַאמרָאפ ןופ גנולייטנייא יד זיא קיטֿכ טסֿכעה .3

 ןעו .(עויטקודָארּפ טשינ) עטיױט ןוא (עוויטקודָארּפ) עקידעּבעל ףיוא

 .ּפָא) גנּו -- ןוא (םַאזגנַאל ,םַאזנייא) םַאז -- ןסקיפוס יד ןֿכײלגרַאפ רימ

 ןענעק ןטייוצ םעד זַא ,רימ ןעעז ,גנונעכער ,גנוקידייטרַאפ ,גנוֿכַאװש

 ,רעטרעו עיינ ןדליּב ןוא סעמעט ענעדישרַאפ וצ ןּבעגוצ יירפ רימ

 רַאפ .רעטרעוװ ןפַאש וצ ףיוא ןצונַאּב וצ רעוװש זיא ןטשרע םעד תעּב

 עלַאמרָאפ עקידעּבעל יד ,ךיז טײטשרַאפ ,ןּבָאה גנופַאש-ךַארּפש רעד

 ןיא) גנונרעל-ךַארּפש רעד ןופ קעװצ רעד .טרעוו ןטסערג םעד םינמיס

 סָאװ ,רעטרעװ םוֿכס םעד ךיז ןענעגייאנָא רָאנ טשינ זיא (.ּב.צ לוש

 ַאּב רָאנ טשינ ןוא ,ךַארּפש רעד ןיא גָאט ןקיטנייה ייּב ןַארַאפ ןענעז

 רָאנ ,זיירק-דנעװנָא ןטצענערנַאּב ַא ןּבָאה סָאװ ,סעמרָאפ ענעי ןעמענ .

 ןפַאש וצ טײקֿכעלגעמ יד ןעמוקַאּב וצ ,רקיע רעד רשפא ןוא ,ךיוא

 .ךַארּפש יד ןעיײנַאּב ןוא ןרעֿכײרַאּב וצ ,רעטייוו

 יד ןופ ןייודניק רעּביא רימ ןעמענ רעטרעװ בור סָאד .4

 ערעדנוזַאּב ןופ ייז קידנריזעטניס טשינ ,ױזַא ייז ןצונַאּב ןוא עקימורַא

 ןוא ,טריזעטניס .,זייוודניק ,לָאמַא ןיוש ייז ןּבָאה רימ רעדָא ,סעמעפרָאמ

 רעּבָא ןעמוק'ס .ןטײהצנַאג עטרזחעגנייא סלַא טציא ןיוש ייז ןצונַאּב

 װעג ַא טימ ךיז ןעיצַאּב סָאװ ,ענעי ייּב סרעדנוזַאּב ןוא) ןלַאפ רָאפ

 :עטניס רימ ןעוו ,(סרעּביירש ,סרענדער--ליטס רעייז וצ טײקמַאזגרָאז רעס

 .סעמעפרָאמ ענלצנייא ןופ ,(ןּביירש) ןדער ןופ טנעמָאמ ןיא טרָאװ ַא ןריז

 ןעװ .טײהרעטרילָאיא ןטלעז ךַארּפש רעד ןיא ןּבעל ןסקיפא 5

 םעד טשינ רימ ןעמענ ,"עװעשטַאד, טרָאװ ַא ,רעגײטשַא ,ןדליּב ריפ

 ןעל רימ רָאנ ,ףיונוצ ןנײל ןוא - עװע - סקיפוס םעד ,(ע)שמַאד לצרָאװ

 (*4 :עשטַאד-=(ל"גדא עװעצל :ץל רעדָא) עװעטנוּב :טנוּב :ץרָאּפָארּפ ןימ .ַא

 יװ) טרָאװ ןטֿפועג םוצ "עשטַאד, יו ,'עוװעטנוּב , וצ ךיז טלַאדרַאֿפ "טנוּב. (-

 ,6 :8 = 0: 8 קיטַאמעטַאמ ןיא



 יט =

 ןעקאש םרָאװ א ןדליב רימ ןעװ .עװעשטַאד-=צ ךיז טמוקַאּב ןופרעד

 8 ןזעל רימ רָאנ ,עק | ַאש 'רוּביח, ןײק טשינ רימ ןכַאמ ,(ַאש ןעײרש)

 :אש--(ל"גדא ןעקװַאה :װַאה ןעקומ :ומ רעדָא) ןעקעמ :עמ ;ץרָאּפָארּפ

 .ַאנַא םיול גנודליּב ךיז טפור סָאד .ןעקאש--צ זיא ןופרעד ,צ

 .רעװ ןופ גנודליּב ןגעװ ךיא דער ןגעװ טײקכַאפנײא ןופ רעּבָא .עינָאל

 ןײלא טרימסיזקע ןטלָאװ ןסקיפא יד יװ םטקנּפ ,ןסקיפַא ךרוד רעמ

 .ךיז רֵאפ

 ןײלַא עקַאמ ןריטסיקע סָאװ ,ןסקיפַא ענעטלעז ןופ ליּפשײּב ַא

 .םַצּפש ַא טימ ,תמא) רעגײטשַא ,ןגָאז ךיז טזָאל'ס :םוי - זיא ,ךיז רַאפ

 .ןעמזיא ערעדנַא ןוא םזימָאנָאטױא ,םזינויצ ; (סנַאוינ

 .רָאמ) ןטנעמעלע ענענאראפ יד ןופ רעטרעװ עײנ ןדליּב םייב .6

 ףרַאד עמ ןוא) ןטײקירעװש ףױא ןָא לָאמטּפָא ךיז ןעמ טסיוטש ,(סעמעפ

 סקיפַא רעדעי םׂשינ זיא ,טגָאזעג ןױש יװ ,סנטשרע :(ןײז רבוג ןענעק ײז

 ַאא ןפַאש טשינ ךיז טוָאל ,רעטײװ .ויטקודָארּפ םיצ רעקיטניײה ןיא

 .םענענַארַאפ ןױש ,ןרעדנַא ןֵא טימ שימינָאמָאה ןעװעג טלָאװ סָאװ ,טרָאװ

 ללכּב זיא רע - סקיפוס רעד .רעגניז ,רעדײנש ,רעּבײרש .ּב.צ טנָאז ןעמ

 רעדָא) רעּביל א--7ש6?װזסחנ ןשטיײטרַאפ טשינ רעּבָא ןָאק ןעמ .רעװיטקודָארּפ ַא

 -נַא ןַא טָאה 'רעּביל; לײװ ,(טסקעטנָאק ןסיװעג ַא ןיא רָאנ סע ןָאק ןעמ

 .דער טױל) רענּביל ַא ןגָאא רשפא רימ ןלעװ .(ויטקעידַא) טײטַאּב רעד

 ךיז טזָאל ,סנמירד .שרעדנַא זיא םשינ יװ ךָאנ רעדָא ,(רענלימ ,רענ

 ןדמערפ ַא טימ עמעט (עשירײ) 'עשימיײה, א ןקיניארַאפ טשינ לָאמטפָא

 רעּבָא ,טנַאסרוק ןגָאז ריט :סקיּפַא (ןלַאגָאיצַאנרעטניא ךעלכַאזטּפיױה)

 -ַאנרעטניא ןַארַאפ ןענעז ךָאד .(רעליש) טנַאלוש ןגָאז טשינ ךיז טזָאל'ס

 אקװד ךיז ןטפעהַאּב סָאװ ,(עיצאז- ,םסי- ,םזי--) ןסקיפוס עלַאנָאיצ

 .טסידנוּב ,םזישידי :סעמעמ ײלרעלַא טימ גנירג

 :לוש, ;ןסקיּפַא ןפרַאװּפָא - ?טימ-גנודליּבטרָאװ ַא ךָאנ ןארַאפ .7

 ."גנוגײלסױא, טָאטשנָא "גײלסיוא, ,"ןקידלושַאּב , טָאטשנָא "ןקיד

 "רֲאפ ץאופיונצ רעדעי טעמּכ .ןצַאופיונוצ ןגעו טציא .8

 ןקיטייטַאּב ַא וליפא יצ טרָאװפליה ַא סעּפע ךיז טימ טרָאטש

 ןישַאמ -- ןישַאמיײנ .רעדעל ייַּה רעטעּברַא -- רעטעּברַא-רעדעל :טרָאװ

 עטַאט -- עמַאמ:עטַאט ,סיפ יירד טימ ילַּכ - סופיירד ,ןעיינ םוצ

 סאוװ לגיופ -- לגיופגניז ,למיה רעד יװ יולּב -- יולּבלמיה ,עמַאמ ןוא

 ןָא ןצַאזפיונוצ) .ו"זַאא ןשטניו ןֵַע טרעוו -- טרעווסנשטניוו ,טגניז

 רָאי טרעדנוה ='טרעדנוהרָאי ,ןירגלקנוט == ןירגלקנוט :גנורָאּפשרַאפ



 2 יש ==

 זיאס יו ,טמיטשַאּב גנערטש טשינ זיא גנורָאּפשרַאפ יד רעּבָא (.ל"גדא
 ןצַאזפיונוצ ןלעטשפיונוצ ןוא ןשטייטסיוא ,ןליּפשיײיּב יד ןופ ןעעז וצ

 .סיוא .לוש ןיא ןטעּברַא עשיטַאמַארג עטסקיטכיו יד ןופ ענייא ויא

 וצ .רעדניק רַאפ םייה א -- ?םייהרעדניק טסייה סָאװ .ּב.צ -- ןשטייט

 ןוליאביר == ?ןּבייר םוצ ןזייא ןַא טסייה יו .ּב.צ -- ןלעטשפיונ

 רענײא ןוא ליײטטפיוה ַא לייט ןייא טפָא זיא ץַאזפיונוצ ַא ןיא
 טשינ) ַאזַא שטנעמ ַא זיא ?שטנעמּפָאק, ,לײיטמיטשַאּב א (רעמ רעדָא)

 יתר, א .דיא "הּכלמ-תּב ןלײטטּפױה רעד "שטנעמ , זיא -- (ַאזַא ּפָאק ַא |

 ,לײטטּפױוה רעד "תּב, זיא -- הּכלמ ןייק טשינ ,(רעטכָאט ַא)

 ןײק טשינ ןענעז סָאד, :רעדיל סמענײא ןגעװ טגָאַז רידַאנ .9
 לעיצעפס טריפעג ןרעװ סָאװ סעּביל ,סעּביל.רעדיל רָאנ ,רעדיל-סעּביל
 רימ ןּבָאה ָאד .'רעדיל ןיא ןקירדסיוא ןענעק ײז לָאזמ זַא ,םעד ּבילוצ

 .לײטמיטשַאּב ןוא לײמטּפױה ןופ ליּפש ַא
 .ַאֹּב יד ןופ רדס רעד קיטכיװ ץַאזפיווצ ַא ןיא זיא ,ןעעז רימ יװ

 .ןלײמדנַאטש

 יוצ טייצ עטצעל יד ןעמוקַאּב ןּבָאה טייקיטכיוו רעדנוזַאּב ַא 0
 .ירג ןוא עשינייטַאל בור סָאד) סעמעט עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןצַאזפיונ
 ןייוולייט .א"א קינכעט ,טפַאשנסיו ןיא טצונַאּב ןרעװ סָאװ ,(עשיכ

 ןסקיפַא טימ רעטרעוו ןוא ןצַאזפיונוצ ןופ ץענערג ןפיוא ייז ןעייטש

 --סעפוטש ערעֿכעה יד רַאפ) זיא לוש ןיא גנוטינעג עטנַאסערעטניא ןַא

 ,ןצַאזפינוצ עֿכלעזַא ןופ ןלײטדנַאטשַאּב יד ןופ ןטײטַאּב יד ןֿכוזוצסיוא

 טַאּפעלעט ,ּפָאקסעלעט ,ףַארגעלעט טימ קידנכיילגרַאפ ,ןָאפעלעט .ּב .צ

 =ַאפ ,ןָאפָאמַארג טימ קידנכיײלגרַאפ ;טײװ -- עלעט רימ ןעניפעג א"א
 (198) גנַאלק = נָאפ רימ ןעניפעג א"א קיטענ

 בוטםוי) טרָאװ ןייא ןיא ןרעװ ןדנוּבראפ ןענעק רעטרעוודמערפ .1
 .עצ טשינ רעּבָא (רעטרעוו יירד ןופ--ןָאלָאקעדָא ,רעטרעוו ייווצ ןופ--

 ףרעטרעוו ייווצ ןייק טשינ שידיי ףיא טרעװ יאנּתּב) ןרעװ ןטלָאּפש
 .ימטיל אנא ןופ גנודליּב יד טײמש גנודליּבטרָאװ וצ טנעָאנ .2

 ענײא זיא ײז ןפ סָאװ ,רעטרעװ עּפורג א טסײה ױזַא .סעמרָאפ עש

 .ַאּב ןרעװ ןוא םײטַאּב ןײא ןעמַאװצ ןּבינ סָאװ ןוא ,עקימײטַאּב ַא

 ןעמוקעג ןיּב 'לגרפ .טרָאװ ןקיטײטַאּב םעד ןופ עמרָאפ ַא סלַא טכַארט
 עסיװעג ןיא ,שיטיל ַאנא טעדליּבעג טײהנעגנַאגרַאפ יד טרעװ שידײ ןיא

 א ךרוד םשינ ,סקיפַא ןא ךרוד .ה.ד ,שיט עטניס ןכארּפש ערעדנַא

 עגונּב) זיא עמרָאפ עשידײ יד :לודגה -- רעסיורג רעד 'לגרפ .טרָאװּפליה
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 ןיא .שיטעטניס - ענעמוקַאּב שיערּבעה ןופ יד ,שימילַאנַא (לקיטרַא םוצ

 .רַאפ עשיטעטניס ַא .ה .ד ,(ןעװעג זיא--) רַאװ ןעװעג זיא שידײ ןטלַא

 ףרוד טכַאמ ,ןכַארּפש ערעדנַא ךאסַא ךיוא יװ ,שידײ .עמרָאּפ-טײהנעגנַאג

 רעקיּבלעז רעד ןיא ,עשימילַאנַא וצ סעמרָאפ עשימעטניס ןופ געװ םעד

 -ישרַאּפ קידנכײלגרַאפ .ןצנעדנעט עטצעזעגנגעק ךיז ןקרעמ רעּבָא טײצ

 ײטילַאנַא זיא ענײא זַא ,ןלעטשטסעפ לָאמטּפָא ןעמ ןָאק ,ןכַארּפש ענעד

 רעשיטילַאנַא זןיא .ּב .צ שידײ .ערעדנַא יד יװ רעשיטעטניס רעדָא רעש

 ּטָאה ןוא ,רעטּפָא רעטרעװ עקיפליהַאּב טרעדָאּפ שידײ ,ה .ד ,שיסור יװ

 ,ןקרעמַאּב גנירג ךיז םזָאל סָאד .שיסור יװ ,רעקינײװ טעמרָאפטרָאװ
 .רַאפ עמ ןוא שיסור ףױא סעזַארּפ עקילעפוצ עכעלטע טמענ עמ ןעװ

 -רעמ שידי ףױא ןלעמשפיוא .טרעקרַאפ רעדָא שידי ףױא טשטײט
 רעּבירעד .רעװש זיא רעטרעװ עקיפליהַאּב ןָא םעזַארפ עגנַאל רעקינײװ
 -נײא םעד ןצונסױא טשינ טעטּכ דומיל ןשיטַאמַארג ןשידײ ןיא ןעמ ןעק
 יד ןצענערגַאּב וצ ךיז ,יקסװָאקשעּפ רעקידָאטעמ ןשיסור םעד ןופ לַאפ
 ןפור ײז רָאנ ןוא רעטרעװ עקיטײטַאּב טימ רָאנ םײצ עטשרע

 (* ."רעטרעװ
 "גתגָארטרעּביא, ךױא ןענעכערוצ ןעמ ןעק  גנודליּבטרָאװ וצ

 -טימ עכעלרעסױא ענײק ןָא ןרעדנַא םעד ןיא סַאלק ןשיטַאמַארג ןיא ןופ
 - 'טנײה רעד, ,טנַאירַאװניא ןַא זיא "טנײה, .(עיצַאיצָאסַא ץוחַא) ןעל

 "רערעל ךיא,, ,ויטנַאטסּבוס ַא-"רערעל, ,(גנוריװיטנַאטסּבוס) װיטנַאטסּבוס ַא

 טסײװ תחור רעד, .ּברעװ ַא - (טרערעל רע ,טסרערעל וד טימ .צָאסַא)

 ריטנ:ַאטסּבוס א זיא 'רעװ.טסײװ-חור.רעד, א ,עזארפ עצנַאג א זיא 'רעװ

 .(םרָאװ ןײא זיִּב טקירדעגפיונוצ זיא עזַארפ ַא)

 לטימ-גנודליּבטרָאװ ַא סלַא ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד ףוסל 3

 -לַארטנעצ ןופ ַאקעצ ,ליּבָאמָאטױא ןופ ָאטױא) גנוצריקרַאפ-רעטרעוו

 .(ַא"א טעטימַאק
 יד זַא ,קידנַאטשרַאפ זיא ,טגָאזעג זיא'ס סָאװ ,ץלַא םעד ךָאנ 4

 םעמרָאּפ.גנורעדנעטרָאװ וצ ךיוא ךייש זיא עּבלעז סָאד) סעמרָאּפ-גנודליּבטרָאװ

 ,"םינמזה ןמ ןמזּב, טעדליּבעגסױא טשינ ךיז ןּבָאה (סעזארפ ןופ סעמרָאּפ וצ ןוא

 רַאפ עכָאּפע-גנפַאש ַא ןעװעג זיא עכלעװ ,עכָאּפע רעסיװעג ַא סעּפע ןיא

 ןבעל ןיא טנעמָאמ רערעי ;רדסּכ ךיז טּפַאש ךַארּפש יד .ךַארּפש רעד

 טי ךיז טָאה םירּבחמ יד קיטַאמַארג ןופ רעֿכיּבנרעל סווָארּצַאי ןוא סקַאװיּפס עז (*

 .ףַארגַארַאּפ ןטשרע ןיא ןיוש וליֿפַא רעטרעװ עקיֿפליהַאּב ןָא ךיז ןייגַאּב וצ ןּבעגעגנייא



 עײנ ךיז ןפַאש קידנעטש ;טנעמָאמ:גנַאגרעּביא ןַא זיא ךַארּפש רעד ןופ
 יד טא ןקרעמַאּב וצ ךיז ןענײװעגוצ ,עטלַא ּפָאןּברַאטש ,סעמרָאֿפ
 רַאפ ,געט ערעזנוא ןיא רָאפעמוק סָאװ ,ןסעצָארּפ-גנופַאש עכעלכַארּפש
 זיא סָאד -- לײטנײא רעזנוא ײּב (סיװעג ,רעכיג) רשפא ,ןגױא יד ןיא זנוא
 יינַאגרָא ןקיזָאד םוצ קינזשסּוװַאּב ךיז טיצַאּב'ס רעװ ,ןדעי רַאפ קיטכיװ
 .רעּבײרש ַא ראפ ,רערעל א רַאפ קיטכיװ סָאד זיא סרעדנוזַאּב .לטימ-ריז

 רעטרעוו ןופ עיצַאקיפיסַאלק עשיטַאמַארג .4

 יַא ןופ סעמרָאפ ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,(29) ןעזעג ןּבָאה רימ 5

 רימָאל .עזַארפ ןיא טרָאװ ןטייווצ ַא ןזפ קיגנעהּפָא ןענעז סָאװ ,טרָאװ

 :עזַארפ יד ןטכַארטַאּב

 ןװַאד ןענװַאד ,טשינ ךיא ןרעל ןענרעל ,טשינ ךיא ייג רדח ןיא

 ?ע"ש) גנידצלַא ןופ רוטּפ ,טשינ ךיא גניז ןעגניז ,טשינ ךיא

 -סױרַא טעװ ,רע ףיוא ךיא טרָאװ סָאד ָאד ןטייּברַאפ רימ ןעוו

 :ןעמוק

 ןענװַאד ,טשינ רע טנרעל, ןענרעל ,טשינ רע טייג רדח ןיא

 .גנידצלַא ןופ רוטּפטשינ רע טגניז ןעגניז ,טשינ רע טנװַאד

 טשנַא ,"טנרעל,--"ןרעל, .טשנָא ,"טייג, טמוק "ייג, .טשנָא .ה.ד

 -רַאפ לָאז עמ ןעװ ."טגניז; -- "ןעגניז ,טשנָא ,"טנוװַאד, -- "ןװַאד;

 :ןעמוקסורַא טעוװ ,רימ ףיוא ךיא ןטייּב

 ןענװַאד ,טשינ רימ ןענרעל ןענרעל ,טשינ רימ ןעייג רדח ןיא

 .גנידצלַא ןופ רוטּפ ,טשינ רימ ןעגניז ןעגניז ,טשינ רימ ןענװַאד

 .ו"זאא ןענרעל, -- "ןרעל, .טשנָא ?ןעייג, -- "ייג; .טשנַא .ה.ד

 ךייק טרָאפ רע -- עקירעמַא ןייק ןרָאפ רימ :ליּפשייּב ַא ךָאנ

 .ו"זאא עקירעמַא ןייק טסרָאפ וד -- עקירעמַא

 .זָאד יד טָאה ,רעגײטשַא ,"ייג, טרָאװ סָאד זַא ,ןקרעמַאּב רימ

 :דייר ןופ טרָאװ ןטייוװצ ַא ןופ קיגנעהּפָא ןענעז סָאװ ,סעמרָאפ עק

 ,טסייג (ד)
 ,טייג (שטנעמ ַא ,רעצעמע ,ריא ,רע)

 ןעיײג (ןשטנעמ ,ייז ,רימ)

 ,גניז ,רָאפ רעטרעװ יד ייּב ךיוא רימ ןפערט סעמרָאפ עֿכלעזַא

 טרָאװ םייּב ,רעגײטשַא ,ָאטשינ רעּבָא ןענעז ייז) וו"זאא ןוװַאד

 ;("רוט5,

 :ג



 עמ

 ,טרָאװ ַא ןוא ,סעמרָאפנָאזרעּפ ןסייה סעמרָאפ עקיזָאד יד
 ,טרָאװנַאזרעּפ טסייה סעמרָאפנָאזרעּפ טָאה סָאװ

 ַא יב ןעװ .ה.דד ,םעטסיס א ןדליּב סעמרָאפנַארעּפ יד .6

 .ביא יד ךיוא ןַארַאפ ןענעז ,סעמרָאפ יד ןופ ענייא ןַארַאפ זיא טרָאװ

 טרָאװ ַא ןַארַאפ זיא ,טסעז טרָאװ ַא ןַארַאפ זיא'ס ּבױא :סעמרָאפ עקיר

 | ףעעז טרָאװ ַא ןוא טעז

 טָאה ל"גדא (רָאפ ךיא) "רָאפ, ,(ייג ךיא) "ייג, טרָאװ רעד ,7
 ןלַאמרָאפ םוש ןייק טשינ טָאה רע -- עמרָאפ ןייק טשינ ךעלטנגייא

 סעמרָאפנַאזרעּפ םעטסיס רעד ןָא ךיז טסילש רע רעּבָא לייוו .ןמיס

 ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,?טסעזע (וד) טרָאװ ַא ןַארַאפ זיא'ס ןעוו .ה.ד)

 ?ףרַאד, ךיוא ןַארַאפ זיא ,"טספרַאד, ןַארַאפ זיא'ס ןעװ ,"עז; (ךיא) טרָאװ

 סָאװ ,עמרָאפ ַאזַא .עמרָאפנָאזרעּפ ַא רַאֿפ ךיא סע ןעמ טלַאה ,(וו"זאא

 עיצַאיצָאסַא ךרוד רָאנ ךיז טפַאש ןוא ןמיס ןלַאמרָאפ ןייק טשינ טָאה;

 ,עמראפ-לונ טסייה ,סעמרָאפ ערעדנַא טימ

 ריפ זַא ,ןוייווסיוא ןעק'ס ? ןַארַאפ זיא סעמרָאפנָאזרעּפ לפיוו ,8

 :(עמרָאפ.לונ רעד טימ ןעמַאזוצ)}

 ,ייג (ךיא)

 ,טסייג (וד)

 ,טייג (ריא ,רענ
 ףעייג .ייז .,הימו

 רימ ןפערט ,!ףרַאד, יװ ,טרַאװנָאזרעּפ ַאזַא רעּבָא רימ ןעמענ

 ' :שרעדנַא סעּפע

 ףרַאד (רע ,ךיא)
 ,טסּפרַאד (וד)

 ,טפרַאד (ריא)

 ,ןפרַאד (ייז ,רימ)

 (רע)א זַא ,ןָא ןעמ טמענ ,ןעמעטסיס עדייּב ןֿכײלגוצסיוא ידּכ

 ענעגייא סָאד ,סעמרָאפ ענעדישרַאפ ייווצ ןענעז "טייג (ריא)/ ןוא "טייג

 ףניפ ןופ םעטסיס ַא ךיז טמוקַאּב ;"ףרַאד (רע), ןוא ?ףרַאד (ךיא

 : סעמרָאפנָאזרעּפ

 ,ףרַאד ,ייג (ךיא)

 ,טספרַאד ,טסייג (וד)

 ,ףרַאד ,טייג (רענ

 ,ןפרַאד ,ןעייג (ייז ,רימ)
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 .טפרַאד ,טייג (ריא)
 ,טײג'ס ,(437) וטסײג :ןעמרָאּפ ךָאנ ןפערט רימ ןלעװ רעטעּפש

 .(730) ןעײג'ס

 יצ ,ןזייװ סעמרָאפנָאזרעּפ יד זַא ,ןעזוצנייא גנירג זיאס 9
 (טייטַאּב ןלעירעטַאמ םעד) טלַאהניא םעד ּפָאטגָארט רעדער רעד

 טדער רע ןעמעװ וצ ,םעד וצ רעדָא ,ןילַא ךיז וצ טרָאװ םענופ
 'רדח ןיא/ :שרעדנַא ןצעמע וצ רעדָא (דייר ןופ טַאסערדַא םוצ)

 ןיא טשינ טייג ,סנוח םעד לטָאמ ,רעדער רעד -- "טשינ ךיא יג

 סָאד ןעמעװ וצ רענעי -- "טשינ (וד טסייג) וטסייג רדח ןיא , ;רדח
 טשינ ,שרעדנַא רעצעמע -- 'טשינ רע טייג רדח ןיא , ;טגָאזעג זיא

 "יד ךיוא סעמרָאפנָאזרעּפ יד ןזייו ,םעד ץוחַא ."וד, טשינ ןוא "ךיא,
 --טסייה לָאצ יד) ןענָאזרעּפ ערעדנַא רעדָא ןטַאסערדַא ,סרעדער לָאצ

 ,רענייא ךיז ןגעװ טגָאז "ייג ךיאי/ ,(רענייא יװ רעמ יצ ,רענייא יצ
 ןעמָאנ ןיא רענייא רעדָא) עּפורג ַא ךיז ןגעװ טגָאז "ןעייג רימ,

 .(עּפורג ַא ןופ
 עלַאמרָאפ ײװצ קיטײצניא  ָאזלא טָאה עמרָאפנָאזרעּפ ערעי

 ףײא ךרוד ןעמַאװצ טקירדעגסיוא ןרעװ סָאװ ,(לָאצ ,ןָאזרעּפ ןטײטַאּב

 .סקיפוס

 :ןעמ טפור סעמרָאפנַאזרעּפ יד 0

 ,לָאצנייא ןָאזרעּפ עטשרע -- יײיג (ךיא)
 ,לָאצנייא ןָאזרעּפ עטייווצ -- טסייג (וד)

 ,לָאצנייא ןָאזרעּפ עטירד -- טייג (רע)
 ,לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד-?;טשרע -- ןעייג (ייז ,רימ)

 .לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטייווצ -- טייג (ריא)
 'טשינ ןרעהעג ,ןענעז ,טייז ,זיא ,טסיּב ,ןיב רעטרעװ יד 1

 סעמרָאפ ןיק טשינ ךעלטנגייא ןענעז ייז זַא ױזַא ,לצרָאװ ןייא וצ

 רעטרעװ עקיזָאד יד ןופ גנוטפעהַאּב יד לייוו רעּבָא ;טרָאװ ןייא ןוּפ
 'לגרפ) רעטרעװנָאזרעּפ ןופ גנוטפעהַאּב רעד וצ ךעלנע זיא דיר ןיא

 ,טײג רע -- זיא רע ,טסיײג וד -- טסיּב וד ,ייג ךיא -- ןיּב ךיא
 יז טפור עמ ןוא) רעטרעװנָאזרעּפ רַאפ ךיוא ייז עמ טֿכַארטַאּב ,(וו"זַאא
 .טרָאװנָאזרעּפ רעקיפליהַאּב ַא ,טײטַאּב ןטיול ,זיאס ;(עקיסַאמלגערמוא

 רעדעי ןופ ןרעװ טעדליּבעג ןענָאק סָאװ ,סעמרָאפ ןַארַאפ 9

 עשיסקַאטניס עסיורג ַא ןּבָאה ןוא (ןעמַאנסיױא ץוחַא) עמעט-טרָאװנָאזרעּפ

 :ןענעז עֿכלעזַא .טרָאװנָאזרעּפ טימ טײקטנעָאנ



 טיי טא =-

 .(ט:סקיפוס ןוא עמרָאפ-לו !טפור !ףור ; ןויטַארעּפמיא
 !ףור) גנווט ַא סטַאסערדַא םעד ןגעוו גנַאלרַאפ א סרעדער םעד טיײטַאב
 (ןפור טסלָאז וד ליוו ךיא=

 ןָא גנװט ַא טײטַאּב (907) ן:סקיפוס .ןפור :ןויטיניפניא (2
 .רעוט ַא וצ גנוגָארטּפָא ןָא ,גנוריטַאטסנָאקי

 .ו"זאא ןעגנולקעג ,טֿכַאמעג ,ןפורעג ;ּפיציטרַאּפ 63
 .(907)קידנ--סקיפוס .קידנעייג ,קידנעעז ,קידנפור ; םּוידנּורעג (4
 טשינ ןענעז םוידנורעג ,ּפיציטרַאּפ ,וויטיניפניא ,ויטַארעּפמיא

 .רעטרעװנַאזרעּפ ןייק-
 םעד ןוא ,'ּפיציטרַאּפ רעטשרע, םוידתרעג םעד ןפור ערעדנא

 .רעט עמעװקַאּבמוא ןַא רעּבָא זיא סָאד ."פיציטראפ רעמײװצ , פיציטראפ
 .עיגָאלָאנימ

 ןא ךעלטנגײא זיא רעכלעװ) םוידנורעג ןרַאפ ןעמָאנ רעלעיצעּפס ַא
 סָאװ ,רַאפרעד קיטײנ זיא ,טרָא לעיצעפס ַא סלַאפנדעי רעדָא ,(ּברעװדא
 .ןטײהרעדנוזַאּב עסיװעג רָאפ טלעטש םּוידנורעג רעדו

 -טרַאּפ ,וויסיניפניא ,ויטַארעּפמיא ,טרָאװנָאזרעּפ ןסַאלק יד .3

 ,טרָאװטײצ ףרעוו סַאלק ןייא ןיא ןעמ טקינייארַאפ םוידנורעג ,ּפיצ
 -עג ,(ויטיניפניא) ןפור ,טפור ,!ףור ,ןפור ,טפור ,טספור ,ףור זַא ױזַא

 .ּברעװ ןייא ץלַא זיא -- קידנפור ,ןפור
 .גנוריטַאטסנָאק ןָא רערָא טימ) גנומ ַא ,ללכּב ,טײטַאּב ּברעװ 4

 .גתלק ,גנַאג ןעגנוט ןטײטַאּב סָאװ ,ןּברעװ.טשינ ךיוא רעּבָא ןטראפ
 ןברעװ ןעמָאנ ןײא רעטנוא ןסַאלק עטיװעג רימ ןקינײארַאפ סָאװרַאפ
 גנורינידרָאּבוס ןיא) םעיגָאלָאנַא עשיסקאטניס ערעײז ּבילוצ ךעלכאזטּפיוה
 .(ברעװדַא ןופ ,זיטַאזוקא ןופ

 טרָאװנַאזרעּפפליה ַא ןופ ןעגנוטפעהַאּב רָאפ.ןעמוק טפָא רעייז .סס

 .יפניא רעדָא ּפיציטרַאּפ ַא טימ (וו"זאא .טלָאװ ,לעװ ,געלפ ,ןיּב ,ּבָאה)
 טלָאװ ,ןטעּברַא לעװ ,ןפור געלפ ,ןעמוקעג ןיּב ,ןעזעג ּבָאה) וויטינ
 יַאוֹצ בור סָאד ןּבָאה ןעגנוטטעהַאּב עֿכלעזַא ,(ןּבירשעג טלָאװ ,ןּביירש

 עמוס ןייק רָאפ טשינ ךיז טימ טלעטש רעֿכלעװ ,טײטַאּב ןייא ןעמ
 טשינ טסיײה "ןעזעג ּבָאה; :רעטרעװ ץעדייּב ןופ ןטײטַאּב יד רַאפ
 "ןעמוקעג ןיּב ,טלעג | ּבָאה --"טלעג ּבָאה ךיא, יװ) ןעזעג | ּבָאה
 "לעיק א ןיּב , יװ) ןעמוקעג | ןיּב טשינ טסייה
 .ה"זאא ,וויטיפניא ןַא ןָא רָאפ טשינ ללּכ טמוקי

 -ברעװ עטצעזעגפיונוצ ןעמ טפור ןעגנוטפעהַאּב עכלעוַא
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 .ּברעװ ןופ םעטסיס םעד ןיא ןייא ייז טסילש עמ ןוא ,סעמרָאפ
 .ל"גדא ןפורעג ןּבָאה ?עװ--סעמרָאּפ עטריצילּפמָאק רעמ ךָאנ ןַארַאפ

 "בָאה, :זַא ןריזילַאנַא ןעמ ןעק "ןּבעגעג ּבָאה; קירדסיוא םעד
 ,עמרָאפ.לונ ַא זיולּב ,תמא ,טָאה רע) טרָאװנָאזרעּפ ַא זיא ךיז רַאפ ןיילַא
 ,ּבָאה ךיא :סעמרָאפנָאזרעּפ םעטסיס רעד ןיא ןייא ךיז טסילש רעּבָא

 .ניא םוצ) ּפיציטרַאּפ ַא זיא ךיז רַאפ ןײלַא "ןּבעגעג, ,(וו"זאא טסָאה וד

 רעקיפליהַאּב רעד .(ןּביג-טיג-טסיג-ּביג טרָאװנָאזרעּפ םוצ ,ןּבעג וויטיניפ
 יוצ ַא טעדליּב "ןּבעגעג, ּפיציטרַאּפ ןטימ ןעמַאזוצ "ּבָאה, טרָאװנָאזרעּפ-

 .רעּפ םוצ ןוא ןּבעג וויטיניפניא םוצ) עמרָאפ עלַאּברעװ עטצעזעגפיונ
 .ןּביג-טיג:טסיג-ּביג טרָאװנָאז

 .לעװ ַא ןופ עּפורג עלַאּברעװ עצנַאג ַא ןפורנָא ליו עמ ןעו .6
 עמ זַא ,ונייהד ;וויטיניפניא םעד ןָא ןעמ טפור ,עמעט זיא'ס רַעֿכ

 .רעו םעטסיס עצנַאג יד טימרעד ןעמ טניימ ,"ןּבעג, ּברעװ רעד טגָאז
 -- ןּבעגעג טסָאה -- ןּבעגעג ּבָאה -- ןּביג -- טיג -- טסיג -- ּביג :רעט

 -עג לָאז -- ןּבעג טלָאװ -- ןּבעג לעװ -- ןּבעגעג ןּבָאה -- ןּבעגעג טָאה
 .רעטנוא ָאזלַא ףרַאד עמ .וו"זאא ןּבעג טלָאזעג טסָאה -- ןּבעג ןעװ

 ּברעװ רעד, ןוא (טרָאװ ןייא זיולּב) "ןּבעג וויטיניפניא רעד, ןדייש

 (רעטרעװ םעטסיס עצנַאג ַא) ?ןּבעג

 ןטייוצ ַא ןופ קיגנעהּפָא ןענעז סָאװ ,סעמרָאפ טרָאס ַא ךָאנ .7
 :עזַארפ ןיא טרָאװ

 ,דלַאװ ךענירג א ךיז טעז סע

 ,עקנָאל ענירג ַא ךיז טעז סע

 ,דלעפ ןירג ַא ךיז סעז סע

 .דלַאװ םענירג ַא עז ךיא
 (סעמרָאפ ךַאנ ןעניפעג רימ ןלעװ רעטעּפש) סעמרָאפ עכלעזַא

 -ויטקעידא ןַא טָאה סָאװ ,טרָאװ ַא ןוא ,סעמרָאפ-וויטקעידא ןסייה
 .גגייא רעֿכעלרינילקעד  ןויטקעידא רעכעלרינילקעד טסייה ,עמרָאּפ
 -ויטקעידַא יד ןדליּב ,לֵאפ םעד ןיא ,טסייה ןרינילקעד) .(טרָאװטּפַאש
 (.סעמרָאפ

 .רָאפ-לּונ ַא ענייא ,סעמרָאפנַאזרעּפ ייּב יװ ,ךיוא רימ ןעעז ָאד

 ,דלעפ ןירג ַא עמ
 ןגָא 75 9 זיּב ךיא לעװ "וויטקעידַא רעכעלרינילקעד, טָאטשנָא

 ."וויטקעידַאמ
 טדנעװ'ס ?טרָאװנָאזרעּפ א יצ װיטקעױדט ןא - "ןירג, זיא סָאװ .8
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 'רימ ןעה .ךיז טרָייצָאסַאס סעמרָאּפ םעטסיס רעסָאװ טימ ,םעד ןָא ךיז

 ,טנירג םױּב רעד ,טסנירג וד םימ סע ךיז טרָייצָאסַא ,ןירג ךיא :;ןגָאז

 עמרָאפ-לונ יד סע היא - ךעטרעװנַאזרעּפ טימ ,ה.ר ,ןענירג רעמייּב יד

 א א טרַײצָאסַא ,דלעפ ןירג ַא :רעבָא ןגָאז רימ ןעװ } טרָאװגנָאזרעּפ ַא ןופ

 הוד ,דלעפ םענירג ַא ףיוא ,רעדלעפ ענירנ ,םױּב רענירנ ַא טימ סע

 יוצ עכלעזַא .ויטקעידַא ןא ןופ עמרָאּפ ..לונ יד סע זיא - ןװיטקעידַא טימ

 ןַײז ןלָאז ןװיטקעידא ןוא רעטרעװנָאזרעּפ זַא ,טשינ ןרעטש ןלַאּפנעמַאז

 מױל רעדָא עמרָאפ רעד םיול ןוא ,ןס א לק-רעט ר עװ ענעדיׂשרַאפ ײװצ

 דיא'ס סכלעװ א זיא יצ ,ןענעקרעד קידנעטש ןעמ ןעק עיצַאיצָאסַא רעד

 ,.שרעדנַא סעּפע רערָא ,ויטקעידַא ןא רעדָא ,טרָאװנָאזרעּפ ַא םרָאװ

 -ַאּב ןייז ןָאקי'ס רעדָא טפעהַאּב זיא'ס ןֿכלעװ וצ ,טרָאװ ַא 9

 ֹזַא ,סע טסייה .,טרָאװכַאװ ןיטנַאטסּבּוס טסייה ,ויטקעידַא ןַא טפעה

 ןכלעוו טימ ,ויטנַאטסּבוס ןופ קיגנעהּפָא זיא עמרַאפ עשיוויטקעידַא יד

 רעד :סיא סע ןעמ טקירד שרעדּנַא ,טפעהַאּב זיא וויטקעידַא רעד

 עשיוויטקעידַא עסיוועג ַא וויטקעידַא םענופ "טרעדָאּפ, וויטנַאטסּבוס

 .עמרָאפ

 ?ןַארַאפ ןענעז סעמרָאפ עשיוויטקעידַא עכלעוו ןוא לפיוו .0

 ,דלַאװ רענירג ַא ךיז טעז'ס :רענירג (1

 .עקנָאל רענירג ַא ףיוא ייג ךיא

 ,עקנַאל ענירג ַא ךיז טעזס :ענירג (9

 .רעדלעפ ,סעקנָאל ,רעדלעוו ענירג ךיז ןעעז'ס

 .רלעפ ענירג סָאד ךיז טעז'ס

 :דלעפ סענירג ַא ךיז טעזס :סענירג (3

 .דלעפ ןירג ַא ךיז טעזיס :ןירג 44

 ,דלַאװ םענירג ַא עזֿכ :םענירג (5

 ,דלַאװ םענירג ןיא יײג'כ

 .דלעפ םענירג ןיא ײנֿכ

 .717) סעמרָאפ ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ

 ?ּויטנַאטסּבוס םענופ סעמרָאפ עוויטקעידַא יד ּפִא ןעגנעה יו .1

 יא ?ןירגע ןוא "סענירג, ןשיװצ זַא ,רימ ןקרעמַאּב לּכ-םדוק

 -יּבלעז רעד ןיא טקנוּפ) גנוטפעהַאּב ןיא טשינ דישרעטנוא ןייק ָאטשינ

 -טייטַאּב ן'א טשינ ,('ןירג, יא "סענירג, יא ןעמוק ןעק עזַארפ רעק

 -ענָאפ ייווצ טימו עמרָאפ ןייא רַאפ ןענעֿכער סע רימ ןלעו רעּבירעד

 .שןטנַאירַאװ, עשיט



 הי בא =

 ,קיגנעהּפָא ןענעז סעמרָאפ עשיוויטקעידַא יד .רעטייוו .2

 ןגעוו .וויטנאטסּבוס ןופ (לָאצרעמ רעדָא לָאצנייא) "לָאצ, ןופ ,סנטשרע

 .רעד ןצרוקניא ןעמ ןעק ָאד רעּבָא ,רעטעּפש--וויטנאטסּבוס ןופ לָאצ

 יצ ,טזייו סָאװ ,וויטנאטסּבוס ןופ עמרָאפ ַאזַא זיא "לָאצ, זַא ,ןרעלק

 ,רעדלעװ--דלַאװ) םענייא יו רעמ רעדָא דנַאטשנגעג ןייא טייטַאּב רע

 רעדלעוו ענירג--דלַאװ רענירג ַא ןטפעהַאּב יד ןופ .(ןשטנעמ--שטנעמ

 "לָאצ, רעד ןופ קיגנעהּפָא ןיא עמרָאפ-ויטקעידַא יד זַא ,ןעז וצ זיא
 .("לָאצ ןיא גנומיטשטימ;) וויטנאטסּבוס ןופ

 .קעידַא ןייא קידנעטש טמוק וויטנאטסּבוס ןופ לָאצרעמ ייּב .3

 זיא רעּבָא לָאצנייא ייּב .(ענירג) ע--סקיפוס ןטימ -- עמרָאּפ עשיוויט

 :רעקידנעייווצ ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,גנַאהּפָא רעקידרעטייוו ַא ָאד ךָאנ

 :עזַארפ רעד ןיא וויטנַאטסּבוס ןופ עילָאר רעד ןופ (

 ,דלַאװ רענירג ַא ךיז טעזיס

 ,דלַאװ םענירג א עזיכ

 :נַאטסּבוּפ םוצ טפעהַאּב טרָאװנָאזרעּפ רעד זיא לַאפ ןטשרע ןיא

 בוס ַא ,ןפורנָא רעטעּפש סע ןרימ יו ,זיא וויטנַאטסּבוס רעד) וויט

 לַאפ ןטייווצ ןיא ."רענירג, וויטקעידַא רעד וויטנַאטסּבוס םייּב טמוק ,(טקעי

 זיא רע) ,טרָאװנָאזרעּפ םוצ טפעהַאּב ויטנַאטסּבוס רעד ,טרעקרַאפ ,זיא

 ."םענירג, ויטקעידַא רעד וויטנַאטסּבוס םייּב ןיוש טמוק ,(טקעיּבָא ןַא
 :ליּפשיײיּב ַא ךָאנ

 ,עקנָאל ענירג ַא ךיז טעז'ס
 .עקנָאל רענירג ַא ףיוא ײגֿכ

 טרָאװנָאזרעּפ םעד ךיז וצ טפעהַאּב סָאװ ,ויטנַאטסּבוס םייּב

 .ַאּב ןיא סָאװ ,ושיטנַאטסּבוס םייּב ןוא ,"ענירגע טמוק ,(טקעיּבוס םייּב)

 ,סלַאפנדעי ."רענירג, טמוק ,(טקעיּבָא םייּב) טרָאװנַאזרעּפ םוצ טּפעה

 עילָאר יד עמרָאפ ןייז טימ ּפָא טלגיּפש וויטקעידַא רעד זַא ,רימ ןעעז

 .ַאֹפ וצ וויטנַאטסּבוס ןופ טייקיעפ יד טָא .עזַארפ ןיא וויטנַאטסּבוס ןופ

 ,ןייז ןופ גנַאהּפָא ןיא עמרָאפ ענעי רעדָא יד וויטקעידַא ןופ ןרעד |
 -בוס ןופ לאפניֹוב טסיײה ,עזַארּפ ןיא עילָאר ,סוויטנַאטסּבוס םעד

 טשינ ךָאד ןּבָאה ?עקנָאל ,דלַאװ,--"עמרָאפ-לַאפגיוּב, טשינ) וויטנאטס

 קיגנעהּפָא זיא סָאװ ,עמרָאפ עשיוויטקעידַא ענעי ןוא .(סעמרָאּפ ןייק
 -לאפגיוּב עׂשיוויטקעידַָא טסייה ,עזַארפ ןוא עילָאר סוויטנַאטסּבוס ןופ

 .עמרָאפ
 : רעּבָא רימ ןכיילגרַאפ (ק .4

 (3) קיטַאמַא- ג עשידיי



 טא וירא קנו

 ,דלַאװ רענירג ַא ךיז טעז'ס

 ,עקנָאל ענירג א ךיז טעזס

 .דלעפ (סע)נירג ַא ךיז טעז'ס

 ,דלַאװ םענירג ַא עזֿכ :רעדָא

 ,עקנָאל ענירגַא עז5ֿכ
 .דלעפ (סע)נירג 8 עזכ

 ,דלַאװ םענירג ןיא ייג'כ :רעדָא

 ,עקנָאל רענירג רעד ףיוא יײג'כ

 -דלעפ םענירג ןיא ייג'כ

 ויטנַאטסּבוס םענופ עילָאר רעקיּבלעז רעד ןוא ןייא ייּב זַא ,רימ ןעעז

 .קעידַא רעד טָאה ("לַאפגיוּבא ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ייּב) עזַארפ ןיא

  -ּבוס םענופ טושּפ ?סָאװ ןופ -- גנַאהּפָא ןיא ,סעמרָאפ ענעדישרַאפ וויט

 -נָאזרעּפ ַא ךיז וצ טפעהַאּב "דלַאװ, טרָאװ סָאד ןעוו .אפוג וויטנַאטס

 טרָאװ סָאד ןעוו ןוא ,"רענירג, עמרָאּפ-ויטקעידַא יד רע טרעדַאפ ,טרָאװ

 -ויטקעידַא יד רע טרעדָאפ ,טרָאװנַאזרעּפ ַא ךיז וצ טפעהַאּב *עקנָאל;
 ."(סעןנירג ,--"דלעפ , ןוא ,?ענירג, עמרָאפ

 .ַאפ וצ לָאצניא רעד ןיא וויטנַאטסּבוס םענופ טייקיעפ יד טָא

 .לעז םעד ןוא ןיײא ייּב עמרָאפ ענעי רעדָא יד וויטקעידא םענופ ןרעדי

 טסייה (לַאפגיוּב םענופ קיגנעהּפָאמוא :טדערעג שרעדנַא) לַאפגיוּב ןקיּב

 "דלעפ ,עקנָאל ,דלַאװ; -- "עמרָאפ.ןימע טשינ) ןיטנַאטסּבוס ןופ ןימ
 .רָאפיװיטקעידַא ענעי ןוא (עמרָאפ רעייז ןיא רעטנוא טשינ ךיז ןדייש

 ,(לָאצנייא רעד ןיא) אפוג וויטנַאטסּבוס םענופ קיגנעהּפָא זיא סָאװ ,עמ

 .עמרָאפ-ןימ עׂשיוויטקעידַא טסייה ,לַאפגיוּב ןייז ןופ טשינ

 ענירג סָאד; ןוא 'דלעפ (סעננירג ַא, ;ןכײלגרַאפ רימ ןעװ .ס

 -.סעמרָאּפ עשיויטקעידַא עירָאגעטַאק עטרעפ ַא ךָאנ רימ ןפערט ,'דלעפ

 טשינ ידּכ ,לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא רעדָא ןקימיטשַאּב םענופ קיגנעהּפָא

 | ןוּבשח ןיא ןײרא םשינ יז ךיא םענ ,ןריצילּפמָאק וצ

 .-עג טרעװ סָאװ ,עמרָאפ עשיויטקעידַא ןַא זַא ,רימ ןעעז 6

 :סעמרָאפ יירד עצנַאג ףיוא ןטלָאּפשעצ טרעוו ,סקיפוס ןייא ךרוד ןפַאש

 .עמרָאפנימ ןוא עמרָאפלַאפניוּב לָאצנייא ןיא ,(לָאצרעמ--לָאצנייא) עמרָאּפ.לָאצ

 .ליַּב יד ןופ ?סעמרָאפנימ ןוא סעמרָאפלַאפגיוּב ןַארַאפ ןיא עשז לפיוו

 -ינייװ טשינ ןַארַאפ ןיא סעמרָאפנימ זַא ,סיוא רימ ןריפ 8 64 ןליּפש

 ,טזייװ ךַארּפש רעד ןופ גנונרעלרעד עקידרעטייו יד .יירד יו רעק
 רעטשרע ןפור רימ ןלעוו םינימ יירד יד .יירד יװ רעמ טשינ ךיוא זַא



 ַא רַאפ .(דלעפ) ןימ רעטירד ,(עקנָאל) ןימ רעטייווצ ,(דלַאװ) ןימ
 :ןעניד ןעק ןמיס

 ,דלעפ (סע) נירג ַא ,עקנָאל ענירג ַא ,דלַאװ רענירג ַא ךיז טעז'ס

 :(?לקיטרַא רעקימיטשַאּב,) רעד וויטקעידַא ןֿכעלצונַאּב טפָא ןטימ רעדָא

 .(*דלעפ סָאד ,עקנָאל יד ,דלַאװ רעד ךיז טעזס

 ,רעכעלּבײװ ,רעכעלנַאמ, םינימ יד ןעמ טפור ךעלטנײװעג .7

 ךעלנײװעג םעד ןפמעקַאּב וצ ידּכ ,ןעמענ יד ּפָאףרַאװ ךיא .'רעלַארמײנ

 ,טכעלשעג ןשיגָאלָאיּב ןוא ןימ ןשיטַאמַארג ןשיװצ רעטנָאלּפ ןקידנשרעה

 רעקיזָאד רעד ןופ רומאנ עכעלכַארּפש יד ןענָאקרעד טשינ שזָאל סָאװ
 ,גנוניישרעד

 .רערעװש לסיּבַא ןייז טעו ןלַאפגיוּב לָאצ יד ןעמיטשַאּב .8

 .ַאּב רעד ייּב יװ ,גנַאג ןקיּבלעז םוצ ןעמוקנָא ןפראד רימ ןלעװ ָאד

 ןכילגרַאפ ןּבָאה רימ ּוו ,(48) סעמרָאפנָאזרעּפ לָאצ רעד ןופ גנומיטש

 עמ זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוקעג םעד ךרוד ןוא רעטרעװנָאזרעּפ ליווצ

 .נַאטסּבוס א ןעמענ רימ ןעוו .ייווצ ףיוא ןטלַאּפש עמרָאפ ןייא ףרַאד

 -גיוּב ענייז ןֿכוז רימ ןוא ,(דלַאװ) ןטשרע ןופ .ּב.צ ,ןימ ןייא ןופ וויט

 :רימ ןעניפעג ,ןלַאפ!

 ָּה . . . . + דלַאו רענירג א ךיז טעזס

 ע". . . + .. דלַאװ םענירג ַא עזכ

 2 . טי .ידלאו םענירג ןיא יצכ

 טפעהַאּב וויטנַאטסּבוס רעד ןעו -- "רענירג, :ןלַאפגיוּב ייווצ זיולּב

 -ַאּב זיא ויטנַאטסּבוס רעד ןעװ -- ?םענירג, ,טרָאװנָאזרעּפ ַא ךיז וצ
 ןימ ןטייווצ ןופ וויטנַאטסּבוס ַא רימ ןעמענ .טרָאװנָאזרעּפ ַא וצ טפעה

 ; ןלַאפגיוּב ייווצ זיולּב ךיוא רימ ןפערט ,(עקנָאל)

 ה + .- , + צקנָאל ענירג ַא ךיז טעזס

 קי. עמ. רו צקנאל עניררא עוכ

 66 .ש . 2 .(טקנַאל רענירג 8 ףױא יינק
 -גיוּב ןטייוצ םוצ "דלַאװ, ייּב טרעהעג ק? עזַארפ יד סָאװ ,סָאד רעּבָא

 יירד ןעמענוצנָא זנוא טגניוװצ ,ןטשרע םוצ ?עקנָאל ייַּב ןוא לַאפ
 : ןלַאפגיוּב:

 ויטאנימָאנ -- עקנָאל ענירג ַא ,דלַאװ רענירג ַא ךיז טעזס (

 ,וויטאזוקא -- עקנָאל ענירג ַא ,דלַאװ בעי = עזכ (9

 .ןוויטקעידַא ןענעז א"א "רענעי ,רעכלעוװ , ןעמָאנָארּפ יד ךיוא יװ ,"רעד , לקיטרַא רעד (*



 א א פא

 ,וויטאד -- עקנָאל רענירג ַא ףיוא,דלַאװ םענירג ןיא ײגיֿכ (3

 -סיורַא טשינ ןלַאפגיוּב עיינ ןייק זנוא טעװ ןימ רעטירד רעד

 .ןזייוו

 +-קעריד ,לַאפגיוּב.טקעיּבוס :עיגָאלָאנימרעט ַאזִא רעסעּב רשפא 9

 .רעטעּפש - 'װיטענעג, ןגעװ -- ,לאפגיוּב רעטקערידמוא ,לַאּפגױּב רעט

 ּרויטקעידַא םענופ סעמרָאפ עשיוויטקעידַא עלַא ןענעז טָא 0

 :"רעד,

 לָאצרעמ | לָאצניײא

 נאט עט יט יט י נעייעע 252... .=

 ןימ עוו | ןימ | ןימ 1

 יד סָאד יד רעד . . . יטַאנימָאנ

 יה סָאד | 1 םעד . . . 'יטַאזװקַא

 יד םעה 2 רעד םעד 2. .. שטאב | |

| | 

 סייג'ס :ןלַאפגיוּב ןופ סעמרַאפ ןּבָאה ןוויטנַאטסּבוס עקינייא .1

 4441 ןטַאט םעד עזכ -- עטַאט רעד טײג'ס ,ןעלחר עז'ֿכ -- לחר

 טימ ןטכָאלפעגנעמַאזוצ גנע זיא יטנַאטסּבוס ןופ לַאפגױב רעד .

 לַאפגױּב םעד ןריניפעד טשינ ןעק עמ .גנמיטשטימ רעשיװיטקעידא רעד

 .ַאב טשינ ,(ןװיטנַאטסּבוס עכעלרינילקעד-טשינ טכַארטַאּב ןיא קידנעמענ)

 .ַאֹּב טשינ ךיוא רעּבָא ןעק עמ ;ןגנומיטשטימ עשיוװימקעידַא יד- קידנריר

 ןגעװ קידנדער טשינ ,(לַאפגױוּב ןיא) גנומיטשטימ עשיװיטקעידא ןעמיטש

 "ןײרק ןטפושיּכרַאפ, ןקיזָאד םעד ןופ ןגעװסױא .װימנאטסּבוס ןופ לַאפניױּב

 טכאד ,גנוױּבּפױא עשיטַאמגָאד ןײר ַא ןענעכער םשינ ּבױא ,ךעלגעמ ןענעז

 :נַאטסּבוס, טָאטשנָא (קילײװטײצ ןײז זָאל) ןריפניא רעדָא :ײװצ רָאנ ךיז

 (..עטַאמ ,לחר ,השמ) 'ויטַאנילקער, ונײהד ,ןסַאלק.רעטרעװ ײ װצ "װימ

 ןֶא טשינ ָאד ךיא םענ געװ םער - ,ןװיטנַאטסּבוס עלּבַאנילקעדניא ןוא

 ןוא ,עיצַאקיפיסַאלק רעלעגָאיצידַארט רעד ןופ טײװ וצ טריפ רע לײװ

 םעד ןריניפעד לָאז עמ רעדָא ,ןקירעװשרַאפ קירעּביא טשינ ָאד ליװ ךיא



 עב

 וצ טײקיעפפ סלַא רָאנ ,עמרָאפ סלַא טשינ לַאפנױּב ןשיװיטנַאטסּבוס

 טימ ןוא - ןוטעג טרעװ סָאד יװ) וװיטקעידא םענופ סעמרָאפ ןרעדָאּפ

 רעד וצ ןעמוק ןרימ ןעװ ןוא ,(ויטנַאטסּבוס ןופ ןימ םעד ענונּב - טכער

 ײז זַא ,ןגָא רימ ןלעװ ,ןװיטנַאטסּבוס עכעלרינילקעד עּפורג רעניילק

 םעד טָא .עטרָא פ-לַאפניוּב א ךיוא - ערעדנא וצ ץַאזנגעק ןיא - ןּבָאה

 ןעק לוש ןיא ךױא זַא ןכער ךיא .ןריּפכרוד ָאד ךיא וּורּפ ןפוא ןטיײװצ

 הי"ד ,געװ םעד ףױא ןלעמש ךיז ,ןעגנוכאפניארַאפ עקיטיונ יד םימ ,ןעמ

 ַא זױולּב רָאנ ,"'שיט, ןופ "לאפניוּב;ג ןײק טשינ "שיט א עז'כ, ןיא ןעזנַײא

 םײּב ןעמוק טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,ויטקעידַא ןַא ןופ לַאפגױּב ןלעיצנעטָאּפ

 (שיט ןצר ַאװׂש ַא עז'כ ,שיט םע ד עז'כ) שיט טרָאװ

 -עגּפָא ,ןכיס ַא טנֿכײצַאּב (רעקיטייטַאּב ַאה וויטקעידַא ןַא 3

 ףיוא זייונָא ןַא טימ ןמיס ַא ,ךַאז ַא וצ ןּבירשְעגוצ) ךַאז ַא וצ ןגָארש

 .(ךַאז א וצ טייקירעהעג ןייז

 ,רעגערט-ןמיס ַא סלַא דנַאטשנגעג ַא טייטַאּב וויטנַאטסּבוס ַא .74

 רעדָא ךאז ערעדנוזַאּב עטערקנָאק ַא רעדָא זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ה"ד

 .ךַאז ערעדנוזַאּב ַא יװ טקנעדעג טרעוו

 :ןטפעהַאּב עכלעזַא ןֿכײלגרַאפ רימ ןעוו 5

 רענַאיצולָאװער ןשיסור ַא -- (טגיז) רענָאיצולָאװער רעשיסור ַא

 -ער ַא -- ףרָאד שיסור ַא -- עקרענָאיצולָאװער עשיסור ַא -- (ךיא ןעקק

 .ו"זַאא ,רעשיסור ַא רענָאיצולָאװ

 -ער רעדנעלסור ַא -- (טגיז) רענָאיצולָאװער רעדנעלסור ַא :ןוא

 .נעלסור א -- עקרענָאיצולָאװער רעדנעלסור ַא -- (ךיא ןעק) רענָאיצולָאװ !

 -- וויזַאא ,רעדנעלסור ַא רענָאיצולָאװער א -- ףרָאד רעד

 -עז "רעדנעלסורק ןוא "רעשיסורע (1 :ןכַאז ייווצ רימ ןקרעמַאּב

 ןשיטַאמַארג ןטיול ונייהד ,טפעהַאּב ןיא עלָאר רעד טיול ךעלנע ןענ

 .ָאטניא ןוא רדס.רעטרעוו ןטיול ,(ךַאז ַא וצ ןגָארטעגּפָא ,ןמיס) טײטַאּב

 יד טיױל ךעלנע טשינ ןענעז "רעדנעלסור, ןוא "רעשיסורג {2 ,עיצַאנ

 סור, ,סעמרָאפ עשיסקַאטניס עשיוויטקעידַא טָאה ?רעשיסור, ;סעמרָאפ

 "סור, ,וויטקעידַא רעֿכעלרינילקעד ַא זיא "רעשיסור, .טשינ -- "רעדנע?ק

 ,טשינ -- "רעדנעל

 ייד ןליּפש סָאװ ,רעטרעװ עֿכלעזַא ןלייטוצסיוא םעווקַאּב זיא'ס

 קַאטניס עשיויטקעידַא ןייק טשינ ןּבַאה רעּבָא ,ויטקעידַא ןופ עילָאר

 -קעד-טשינ ןפור יז ןעק עמ .סָאלק רעדנוזַאּב ַא ןיא ,סעמרָאפ עשיס

 : ןליּפשייּב ,ןוויטקעידא עכעלריניל



 הייסט יד

 ..,רעװַאקרַאֿפ ,רעװקסָאמ ,רענַאקירעמַא ,רעדנעלסור (
 .ו"זַאא ,ַאזַא ,א רַאפ סָאװ (2

 ...יירד ,ייװצ :ןעמענלָאצ יד ןגָארטּפָא ךיוא ןעמ ןעק רעהַא (3
 ,(ויטקעידַא רעֿכעלרינילקעד ַא זיא "רענייא , רעּבָא)

 -לקעד טשינ ןוא עֿכעלרינילקעד יד ןקינייארַאפ ןעק עמ 6
 -(רעטרעװטּפַאשנגיא ןוויטקעידא סַאלק ןייא ןיא ןוויטקעידַא עֿכעלרינ

 : ןקירדסיוא עֿכלעזַא ןֿכײלגרַאפ רימ ןעוו .7

 ןירג זיא םיוּב רעד םיוּב רענירג ַא
 ןירג זיא עקנָאל יד עקנָאל ענירג ַא
 ןירג זיא דלעפ סָאד דלעפ ןירג ַא

 ךןַא ךיז רַאפ רימ ןּבָאה סטֿכער ןקירדסיוא יד ןיא זַא ,רימ ןקרעמַאּב
 -סיוא יד ןיא .(עמרָאפ-לונ ַא זיא סעמרָאפ ענייז ןופ ענייא) וויטקעידַא
 ףעלנע שיטענָאפ ןיא סָאװ ,ןירג טרָאװ סָאד רימ ןּבָאה סקניל ןקירד
 -קעידַא ?וויטקעידַא ןַא סע זיא יצ .וויטקעידַא ןופ עמרָאפ.לונ רעד וצ
 ךיא טרָאװ רעדנַא ןַא ןופ גנַאהּפָא ןיא סָאװ ,טרָאװ ַא רימ ןפור וויט
 .רָאפ עשיויטקעידַא יד ןופ ענייא ןָא רע טמענ (וויטנַאטסּבוס) עזַארפ
 םיױּב רעד :סעזַארּפ יירד עלַא ןיא .טשינ סע רימ ןעעז ָאד .סעמ

 עמרָאפ עקיּבלעז יד טמוק ..היא דלעפ סָאד ,..זיא עקנָאל יד ,..זיא
 -נַא סעּפע זיא'ס -- ויטקעידַא ןייק טשינ סע זיא ."ןירג, (עמרָאפ-לונ)
 ןעיײל ךיא ,ןיש גניז ךיא ,ןירג ּברַאפ ךיא :.ּפשייּב ךָאנ .שרעד
 | .קידנגיל

 ןופ עמרָאפ-לונ רעד וצ ךעלנע שיטענָאפ זיא סָאװ ,טרָאװ ַא 8
 עזיולּב ַא טלַאהטנַא סָאװ ,טרָאװ ַא :טדערעג שרעדנַא) ויטקעידַא ןַא
 -ויטקעידַא רעד ןיא ןייא טשינ ךיז טסילש רעּבָא ,(עמעט-ויטקעידַא

 טרָאװ רעדנַא ןַא ןופ גנַאהּפָא ןיא עמרָאפ ןייז טשינ טרעדנע) םעטּסיס
 (.עמוידנורעג יד ,בגא ,ןרעהעג רעהַא) ,ּברעוודא טסייה ,(דייר ןיא

 ּוצ ,גנווט ַא וצ ןגָארטעגּפָא ,ןמיס ַא טיײטַאּב ּברעװדַא ןַא .9
 .ךַאז ַא וצ ,ןמיס ַא

 ַא) שעמרַאפ עשיויטקעידַא ןעמוקַאּב טּפָא ןעק ּפיציטרַאּפ ַא 0

 ַאוַא ןיא .,(יורפ ענעפורעג ַא ,ןשטנעמ םענעפורעג ַא ,שטנעמ רענעּפורקג
 סע רָאנ בױא) ּברעװדַא ןַא -- ךיז רַאפ ןײלַא ּפיציטרַאּפ רעד זיא לַאפ

 א .(הניק ןפורעג ַא :וװיטקעידַא םעד ןופ עמרָאּפ =לונ ןייק טשינ זיא



 רעטצעזעגפיונצ א ןופ דנַאטשַאּב ןיא ןײרַא טײג סָאװ ,רעּבָא ּפיציטרַאּפ

 ;ּברעװדַא ןײק טשינ זיא ,(ןלָאפ ערעדנא עקינײא ןיא ןוא) עמרָאפּברעװ

 .היטקעידַא ןײק טימ טשינ ךיז טריײצָאסַא רע

 טשינ ןרעהעג סָאװ ,רעטרעװ עלַא ןפורנָא ןלָאז רימ בוא 1

 .רַאּפמוא) טנַאירַאװניא ,ןסַאלק עקירעהַא-זיּב יד ןופ םענייא ןייק וצ

 :רעטרעװ ןופ עיצַאקיפיסַאלק ַאוַא ןעמוקַאּב רימ ןלעװ ,(עֿכעלרעדנע

 טרָאװנָאזרעּפ
 וויטַארעּפמיא

 וויטיניפניא

 ּפיציטרַאּפ

 ויטקעידַא

 ויטנַאטסּבוס

 ּברעװדַא

 .טנַאירַאװניא

 :ןטײקירעװש ײר ַא רָאּפטלעמש עיצאקיּפיסַאלק יד .2

 :ןסַאלק ײװצ וצ קיטײצנײא ןרעהעג טרָאװ ןײא ןעק לָאמא (4
 ַא ןיא 'טכַאלעג, ּברעװדַא ןַא ןוא ּפיציטרַאפ א ןײז ןָאק 'טכַאמעג

 .נײא 'רעטלַא, זיא 'רעטלַא רעד, ןיא ;(ּברעװדַא ןײק טשינ ,ּפיצימרַאּפ
 ןיא ,היטקעידַא רעטריװיטנַאטסּבוס) זיטנַאטסּבוס ןוא װימקעידַא קיטײצ

 חיטנַאטסּבוס ַא ןוא װיטיניפניא ןֵא קיטײצנײא "ןעגניז, זיא "ןעגניז ענײש סָאד;

 .(חימיניפניא רעמריװימנאטסּבוס)

 .ּב .צ ,טרָאװ ַא ןופ םײקירעהעג רעד ןגעװ תוקפס ןײז ןענעק'ס (9

 ?טנַאירַאװניא יצ יטנַאטסּבוס -- תונמחר ַא

 ,ּב .צ ,שרעדנַא רעטרעװ יד ןריּפורגרעּביא קימיינ זיא לָאמַא (3

 ןּברעװדא לײט ַא ןוא ּפיציטרַאּפ ,הימיניפניא ,זימַארעּפמיא ,טרָאװנָאזרעּפ

 ןופ ;ברעװ - סַאלק ןײא ןיא טקינײארַאּפ רימ ןּבָאה (םוידנורעג)

 ןסַאלק ײר עצנַאג ַא ןלײטסיױא ךָאנ רימ ןלעװ טגַאירַאװניא

 רעקיזָאד רעד ןופ ןטייקירעװש יד ףיױא טקוקעג טשינ 3

 -יסַאלק-ריטנעירָא ןַא רַאפ ןרעװ ןעמונעגנָא יז ןעק ,עיצַאקיפיסַאלק

 יֵסַאלק עדעי ,ןּפיצנירּפ ענעדישרַאפ טל טיוּבעג זיא יז .עיַצַאקיפ

 טלָאװ ,(שינָאל) ּפיצנירּפ ןייא טיול טיוּבעג ןייז לָאז סָאװ ,עיצַאקיפ
 יד ןריציפיסַאלק טשינ ןעמ ןָאק שיטקַאפ .רעװש וצ ןעוועג שיטקַארּפ

 לָאז עמ ןדייס ,ּפיצנירּפ ןייא טיול זיולּב ךַארּפש רעד ןופ רעטרעװ

 ַא ןיפ .ןעגנוניישרעד עכעלֿכַאיּפש עסַאמ עצנַאג ַא גיוא ןופ ןזָאלסױרַא



 2 4סי

 .געמ יד ןּבעג לָאז יז ,רָאנ ךיז טרעדָאפ רעטרעװ ןופ עיצַאקיפיסַאלק
 ,קיטַאמַארג ןופ םעטסיס ַא ןעיוּבוצפיוא טייקכעל

 (..רעכלעוו ,סָאװ ,רעד ,וד ,ךיא) ןעמָאנָארּפ ענַעפורעג ױזַא יד
 ,(392) סַאלק ערעדנוזַאּב ןייק ןיא סיוא טשינ לייוורעד רימ ןלייט

 טפעהַאּב ןופ עמרָאפ 5

 עקיטיײטַאּב רעטרעװ ןַארַאפ ןענעזס זא ,ןעזעג ןּבָאה רימ 4

 ייפליהַאּב ַא (ךייש זיא ,טרעהעג) ךיז טיצ לָאמטּפָא .עקיפליהַאּב ןוא

 יװ .ּב.צ .,(ןגָאז וצ יױזַא ,םיא טנידַאּב) ןקיטײטַאּב ַא וצ טרָאװ רעק

 "לו; ךיז טיצ ָאד ,(.פָאה) רעדניק עניימ ןליּפש ךיז ךעלעפלעוו עניילק

 יד טֿכירעגּפָא טָאה עטַאט רעד ."ןליּפש, וצ "ךיז, ,"ךעלעפלעוו, וצ

 .ענּפָא6 וצ ?טָאה, "עטַאט, וצ ךיז טיצ "רעד, ,(פָאה) הדּועס עטייד
 ."הדועס, וצ "יד, ,"טכיר

 רעטרעװ רעצנַאג א וצ ךיא ןעיצ ךיז ןעק םרָאװ קיפליהַאּב 8

 יא גע, וצ ךיז םיצ "ןוא; -- (.ּפָאה) "'לטלעװ ןײמ זיא גנע ןוא, :עּפורג

 ."לטלעװ ןײמ

 ּבױא) עקיפליהַאּב ענייז טימ ןעמַאזוצ ,טרָאװ קיטיײיטַאּב ַא .5
 עמגאטניס .עזַארפ ַא ןופ לייט ַא סלַא ,טסייה ,(ןַארַאפ ןענעז עכלעזַא
 ,(דילגעזַארפ)

 רעד וצ ענייא סעמגַאטניס יד טפָא ךיִז ןעיֵצ עזַארפ ַא ןיא .6

 .רעדניק עניימ ןליּפש ךיז ךעלעפלעוו עניילק יו :ליּפשייּב .רערעדנַא

 .יימ -- ןליּפש ךיז -- עניילק -- ךעלעפלעוו יװ :סעמגאטניס 8 זיא ָאד

 ךיז ךעלעפלעוו יו ,ךעלעפלעוו עניילק יו :ךיז ןעיצ'ס .רעדניק -- ענ

 עניילק :טשינ ךיז ןעיצס ;רעדניק עניימ ,רעדניק ןליּפש ךיז ,ןליּפש

 .ר"זַאא עניימ ןליּפש ךיז ,עניימ ךעלעפלעו יװ ,ןליּפש ךיז

 טשינ ןעמ ןעק גנּויצ-סעמגַאטניס ןופ ירעטירק ןשיטַאמַארג ַא

 טמענ -- עזַארפ יד קיטֿכיר טייטשרַאפ עמ ּבױא רעּבָא .ןבעג קידנעטש

 גנויצ ןגעװו קפס ַא רעדָא טיירטש ַא .גנויצ.סעמגַאטניס יד ףיוא ןעמ

 .ןיימ םעד ןגעװ קפס ַא רעדָא טיירטש ַא לָאמטּפָא זיא סעמגַאטניס ןופ
 .עזַארּפ רעד ןופ

 ןייז ןגעו ןופ תושר ןיא גָאט ןצנַאג ַא :ליּפשייּב ַא ךָאנ 7
 ,ןגעו ןופ ,תושר ןיא ,ןצנַאג ,גָאט א :סעמנַאטניס 6 זיא ָאד ,(.ּפָאה)
 ליו ךיא 'לגרפ) ןייז גָאט ַא ,גָאט ןצנַאג ַא :ױזַא ךיז ןעיצ ייז ,ןייז



 עשיו אבא

 ןיא ,געװ ןופ תושר ןיא ,ןגעװ ןופ תושר ןיא ןייז גָאט ַא שטָאֿכ
 ןופ גָאט ַא ,תושר ןיא גָאט ַא :טשינ רעּבָא ךיז ןעיצ סע ;ןייז תושר
 ,ל"גדא ןייז ןגעו ןופ ,ןגעוו

 ,רערעדנַא רעד וצ ענייא ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגַאטניס ייווצ 8
 | .טפעהַאּב ןרַאטנעמעלע ןַא ןדליּב

 טשינ ךיז טדליּב טפעהַאּב רערַאטנעמעלע ןַא זַא ,ןעעז רימ
 .סעמגַאטניס עשינֿכש ןופ אקװד

 :סעזַארפ יד ןֿכײלגרַאפ רימ ןעו .9
 ,ןענרעל ייז טייג רע
 ןענרעל ייז ,טייג רע

 סעמגַאטניס עלַא ךיז ןעיצ עזַארפ רעטשרע רעד ןיא זַא ,רימ ןעעז --
 :רערעדנַא רעד וצ ענייא

 טייג -- רע |
 ןענרעל -- טייג
 ,ןענרעל -- יז

 :טשינ -- רעטייוװצ רעד ןיא
 טייג -- רע
 .ןענרעל ייז

 ןרימ סָאװ ,םעד ךרוד ןענעֿכײצַאּב רימ ןלעװ דישרעטנוא ַאזַא
 ,ןוא ,טפעהאּב-רעטרעוו ןייא טלַאהטנַא עזַארפ עטשרע יד זַא ,ןגָאז
 ,ןטפעהאּב-רעטרעוו ייװַא ערעדנַא יד

 יַאַא רימ ןפור (ט:עהאּב ,רעצריק) טפעהאב-רעטרעוו 0
 (עזַארפ ַא יװ רעקיניײװ ןייז ןעק ןוא עזַארפ ַא ןייז ןעק) דייר לייט
 .ָאק) .גנוטפעהַאּב רעשיטַאמַארג ךרוד ךיז ןעלטייק סעמגַאטניס עלַא ּױװ
 : ןליּפשייּב ךָאנ (.רעטעּפש -- ןוויטקער

 טקוק טסַאג רעד ןוא ,טסַאג ןפיוא ןקוק ןגיוא סנעמעלַא (
 :ןטפעהַאּב ערַאטנעמעלע .ע"ש) דרע רעד ףיוא ּפָארַא

 ןגיוא סנעמעלַא '

 ןקוק ןגיוא
 טסַאג ןפיוא ןקוק

 טקוק טסַאג רעד
 ּפָארַא טקוק
 .דרע רעד ףיוא טקוק

 .ןטפעהַאּב ייװצ ןופ טיײטשַאּב עזַארפ יד זַא ןקרעמַאּב וצ רעװש טשינ
 טרעװ יז) ןארַאפ ָאי זיא ןטפעהַאּב עדײּב ןשיװצ גנודניּברַאפ א
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 -רַאפ א זיא'ס רעּבָא ,('ןוא; טרָאװ ןכרוד לַאפ םעד ןיא טכעלקריװרַאפ

 .סעמגאטניס ענלצנײא ןשיװצ טשינ ,ןטפעהַאּב עצנַאג ײװצ ןשיװצ גנודניּב

 א םיא ןופ ּפַאכ ןוא 'ילא רעדורּב ןיימ וצ ךיא גָאז ױזַא (2
 ןײרַא קַאּב רעטכער רעד ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ שטַאּפ ןקַאמשעג
 :ןטפעהַאּב ערַאטנעמעלע .(ע"ש)

 גָאז ױזַא
 ךיא גָאז
 (= רעדורּב וצ גָאז

 רעדורּב ןיימ וצ
 ,ילא רעדורּב וצ

 ּםַאֹכ ןוא גָאז
 םיא ןופ ּפַאֿכ

 שטַאּפ ַא ּפַאכ

 שטַאּפ ןקַאמשעג ַא

 טנַאה רעד טימ שטַאּפ ַא

 טנַאה רעקניל רעד טימ

 ןיירַא קַאֹּב ןיא שטַאּפ ַא

 .ןיירַא קַאּב רעטכער רעד ןיא

 .טפעהַאּב ןייא זיא עזַארפ עצנַאג יד זַא ,ןמיס ַא

 א ןשיװצ דיׂשרעטנא רעד זַא ,רימ ןעעז ןליּפשײּב יד ןופ 1

 + *ַאּב ערערעמ ןופ עזַארפ ַא ןוא ,טפעהַאּב ןײא ןופ םײמשַאּב סָאװ ,עזַארפ
 ןיא :עיצַאנָאטניא רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא קידנעטש טשינ טרעװ ןטפעה

 ,טפעהַאּב ןײא זיא ָאד יצ ,עמָאק יד עקַאט טזײװ "ןענרעל ײז טײג רע,

 .ָאטניא רעד ןיא) עמָאק ַא זיא ליּפשיּב ןטצעל ןיא רעּבָא ,ײװצ רעדָא

 סע זיא ךָאד ןוא ,(טנכײצַאּב טשינ יז טרעװ טפירש ןיא) ןַארַאפ (עיצַאנ

 ,טפעּהַאּב ןײא

 ;גנורעדילג-דײר ןופ סעפוטש 8 ןפוא ַאזַא ףיוא ןיוש רימ ןּבָאה .2

 ןופ טפעהַאּב ַא ,טפעהַאּב ןופ עזַארּפ ַא ,סעזארפ ןופ םײטשַאּב דײר יד

 עצנַאג ַא .םעמעפרָאמ ןופ טרָאװ ַא ,רעטרעװ ןופ עמגַאטניס ַא ,סעמגַאטניס

 ,טפעהַאּב ןײא עזַארפ עצנַאג ַא ,עזַארפ ןײא ןטלַאהטנַא לָאטַא ןעק דײר

 ָאד רעּבָא ,'רעדורּב (םעד וצ) םוצ גָאז, רָאנ ,'רעדורב וצ גָאז, טשינ טגָאז עמ (א

 רָאנ ןריזילַאנַא ןפרַאד רימ ןוא ,ָאטשינ ךַאזרוא רעסיװעג ַא ּבילוצ *םעד, לקיטרַא רעד זיא

 ,טסקעט ןיא ןּבעגעג זיא'ס סָאװ ,סָאד



 א

 58 ,טרָאװ ןײא עמגאטניס עצנַאג ַא ,עמגאטניס ןײא טּפעהַאּב רעצנַאג ַא

 -אּב רָאפ ןעמוק ןלַאפ עטצעל ײװצ יד .עמעפרָאמ ןײא טרָאװ רעצנַאג

 .טפָא .סרעדנוז

 פװ ןוא טפעהַאּב ןענעז סעמגַאטניס יד ױזַא יװ ,ןפוא רעד ,3

 ןופ עמרָאפ יד טדליּב ,רערעדנַא רעד וצ ענייא ךיז ןעיצ ייז ױזַא

 : .ּפשייּב .טפעהאּב
 ,רערעל רעטנַאקַאּב ַא טייג'ס

 .םיוּב רעֿכױה ַא טסקַאװס

 :עמרָאפ עקיּבלעז יד ןּבָאה ןטפעהַאּב עדיּב

 ַא ןופ ּפָא טגנעה סָאװ ,טרָאװנָאזרעּפ א ןַארַאפ זיא עדייּב ןיא (

 ןופ ּפָא טגנעה סָאװ ,ויטקעידַא ןַא ןַארַאפ זיא עדייּב ןיא ,וויטנַאטסּבוס

 ,(ויטַאנימָאנ ַא) ויטנַאטסּבוס ַא ןַארַאפ זיא עדייּב ןיא ,וויטנַאטסּבוס ַא

 .רעּפ :רדס ןקיּבלעז ןיא רעטרעװ יד ןעייטש סעזַארפ עדייּב ןיא (2

 ןרעװ סעזַארּפ עדייּב (3 ,וויטנַאטסּבוס -- וויטקעידַא--ַא -- טרָאװגָאז

 .עיצַאנָאטניא רעקיּבלעז רעד טימ טדערעגסױרַא

 :סעמרָאפ ענעדישרַאפ טימ ןטפעהַאּב ןענעז טָא 4
 ,(רעטסוש ןייק טשינ) רע רעל רעטנַאקַאּב ַא טייג'ס

 .(רעטנַאקַאּבמוא ןייק טשינ) רערעל רעטנַאקַאּב ַא טייג'ס

 +עיצַאנָאטניא רעד ןיא רעטנוא ךיז ןדייש ןטפעהַאּב ייווצ יד

 .טייג רערעל רעטנַאקַאּב ַא

 --;טיײג רערעל רעטנַאקַאּב ַא

 .עיצַאנָאטניא רעד ןיא רעטנוא ךיז ייז ןדייש

 ,טייג רערעל רעטנַאקַאּב ַא

 --טייג רעטנַאקַאּב ַא רערעל ַא

 .("ַא, ןקירעּביא ןַא טימ ןוא) רדס-רעטרעוו ןיא רעטנוא ךיז ןדייש

 :סעמרָאּפ יד טיול טריּפורג ןענעז ןטפעהַאּב עקיזָאד יד .5

 .ןרעקַא קיסיילפ ,ןּבײרש ןייש ,ןפיול ךיג ,ןעגנירּפש ךיוה (}

 ןּבירשעג ןייש ,ןפָאלעג ךיג ,ןעגנורּפשעג ךיוה (9

 ,קיסיילפ טסרעקַא ,ךיג טספיול ,ךיוה טסגנירּפש (3

 ,רעּביירש רענעסעגרַאפ ַא ,טנַאװ עסייוו ַא ,גנורּפש רעֿכױה ַא (4

 טימ ּבוטש ַא ,דָאלּפוש ַא טימ שיט ַא ,ןשטנעמ טימ טָאטש ַא (5

 .ךַאד ַא

 רעד ןוא (טיײיטַאּב רעלַאמרָאפ) עמרָאפ יד זַא ,ןעעז רימ .6

 :ןדנוּברַאפ טשינ ןענעז טפעהַאּב ַא ןופ (טייטַאּב רעלעירעטַאמ) טלַאהניא



 גאן עב
 א א יי יא

 א 7
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 יו 1,

 ,סעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא ןקירדסיוא ןעמ ןעק טלַאהניא ןקיּבלעז םעד

 --ויטנַאטסּבוס -|- ויטקעידַא| טרָאװנָאזרעּפ.ּב.צ) עמרָאפ עקיּבלעז יד ןוא
 ,ןטלַאהניא ענעדישרַאּפ ןענידַאּב ןעק (וויטַאנימָאנ

 ןעק ,'רעײג ,ןּבײרש ,רעּבײרש,; רעטרעװ יײרד ןּבָאה רימ ןעװ .7

 :רדס ַאזַא ןיא ןלעטשעצ ײז ןעמ

 ךעלנע לעירעטאמ
 -,,::ע::עמואשימצועמ ערנעפ" -ןטעטצרערטג קאנער

 ןּבײרש רעּבײרש לַאמרָאפ
 + רעײנ ךעלנע

 ןלַאמרָאּפ םעד ןּבָאה לָאז סָאװ ,טרָאװ ןטרעפ א ןעניפעג ןעק ןעמ ןוא

 וצ יֹזַא) רעַײג ןופ טײטַאּב ןלעירעטַאמ םעד ןוא ןּבײרש ןופ םײמַאּב

 -=רעײג :רעּבײרש ץרָאּפָארּפ רעד וצ עלַאנָאיצרָאּפָארּפ עמרעפ ַא ,ןגָאז

 .ַאֹב עצנַאנ םימ ןײז ןעק ױזַא טקניּפ .ןײנ; ןײז םעװ סָאד - (צ :ןּבײרש

 :ןטפעה

 ףךעלנע לעוהעפסאפ
235: 

 גנַאג סרערעל ַא םײג רערעל ַא | לַאמרָאפ

 א טסקַאװ םיוּב ַא 1 ךעלנע

 .סקּוװ סמיוּב א -- "עלַאנָאיצרָאּפָארּפ עטרעפ,

 ןַארַאּפ ןענעז וויזַאא "ןיירש ,רעּבײרש; רעטרעוװ יד ןיא .8

 ױס יד ןענעז סָאד .עמרָאפ רעד ןופ סרעגערט -- ןעגנַאלק עלעיצעּפס

 רעד ןופ סרעגערט יד ןענעז עשז רעװ .וו"זַאא ן-- ,רע-- ןסקיפ
 רענירג רעד :ןטפעהַאּב יד ןעמענ ןרימ ּבױא ?ןטפעהַאּב ןיא עמרָאפ

 ,םיוּב ,ןירג ןעגנַאלק יד ןלייטסיוא ןרימ ןוא ,טנירג םיוּב רעד ,םיוּב

 ;ןּבײלּב טעװ ,('טלַאהניא,) ןטיײטַאּב עלעירעטַאמ יד ןופ סרעגערט סלַא

 (םיוּב) רע(נירג) רעד (
 ט(גירג) (םיוּב) רעד (2

 -רעװ ערעדנוזַאּב ןפ ןסקיפא ,(רעד רעטרעוו עקיפליהאּב ה"ד

 עזַארפ רעטשרע רעד ןיא) רעטרעוו יד ןופ רדס רעד ןוא (ט ,רעו רעט

 ַא (טרעקרַאפ רעטַײװצ רעד ןיא ,"םיוּב, ךָאנרעד "(רע)נירג, רעירפ

 -ָאטניא זיא טפעהַאּב ַא ןופ טייטַאּב ןלַאמרָאפ םענופ רעגערט רעטרעפ
 .עיצַאג

 : ןֿכײלגרַאפ רימָאל ."עמרָאפ-לונ, ַא ךָאנ ןַארַאפ .9



 יא עי

 - ,ןסע םיא ףור ךיא

 .ןדערנייא םיא ווּורּפ ךיא

 ּזיא'ס -- שיגָאלַאנַא טיוּבעג ןענעז ןטפעהַאּב עדייּב זַא ,ןזייווסיוא ןעק'ס

 ערַאטנעמעלע יד טלַאהטנַא טפעהַאּב רעטשרע רעד .תועט ַא רעּבָא

 : ןטפעהַאּב

 ףור -- ךיא
 םיא -- ףור
 ,ןסע -- ףור

 :רעטייווצ רעד

 וװּורּפ -- ךיא
 ןדערנייא ווּורּפ
 .ןדערנייא םיא

 "ןוּורּפ, וצ טשינ -- ןטייוצ ןיא ,"ףור, וצ "םיא, ףיז טיצ ןטשרע ןיא
 .ןדערניײא, וצ רָאנ ,("ףור, ןופ טרָא םעד ָאד טמענרַאפ סָאװ)

 זיא "טנירג םיוּב רעד, ןוא "םיוּב רענירג רעד, ןשיוװצ .0
 -ַאפ זיא טפעהַאּב ןטייווצ ןיא .דישרעטנוא רעלַאמרָאפ רעקיטכיװ ַא ָאד
 רעּבירעד טקירד רעטייווצ רעד .טשינ ןטשרע ןיא ,טרָאװנָאזרעּפ א ןַאר
 ןעמַאזוצ א ךַאז ַא רָאנ טנֿכײצַאּב רעטשרע רעד ,קנַאדעג ַא סיוא
 טרָאװנָאזרעּפ ַא ןָא טפעהַאּב ַא .(גנוריטַאטסנָאק ןָא רעּבָא ,ןמיס ַא טימ

 רענעסָאלשעג -- טרָאװנָאזרעּפ ַא טימ ,טפעהאּב רענעפָא ךיא ףור
 ,ץאז רעדָא טפעהאּב

 -ענָאפ ףיוא ןלייטנייא ןעמ ןעק ךַארּפש ַא ןגעװ ערעל יד 1
 רַאפ ןיײלַא ןסעצָארּפ עֿכעלגנַאלק ןוא ןעגנַאלק יד ןגעװ ערעל) קיט
 ןטײטַאּב יד ןגעװ ערעל) עיגָאלָאיסַאמעס רעדָא קיטנאמעס ןוא (ךיז
 .(ךיז רַאפ ןיײלַא

 ייז טימ ןעמַאוצ ןעגנַאלק יד רעּבָא טנרעלרעד עמ ןעוו .2
 :ערעלֿכַארּפש ןופ גנוגייווצעצ ַאזַא רימ ןעמוקַאּב ,ןטיטַאּב ערע
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 ןגעװ ערעל
 .ידתופּתוש . | ןגעװ ערעל

 .רעטרעװ
 ןעמָאנ רעק רעטרעװ

 ןעגנוריּפורג

 6 געװ ערעל
 .ָאיסַאמעס) .ָאעזארּפ .ָאקיסקעל א 4
 עלעירעטַאמ

 (עיגָאל עיגָאל עינָאל
 ןטײטַאּב

 געװ ערעל
 קיטַאמַארג סקַאמניס | עיגָאלָאּפרָאמ ןפ 2
 סעמרָאּפ

 טסייה עּפורגרעטרעוו רעדָא טרָאװ ןופ טייטַאּב רעלעירעטַאמ ,3

 .רעשיטאמַארג ךיוא טסייה טײטַאּב רעלַאמרָאפ ,רעשיסקעל ךיוא

 .ניס .סקַאטניס ןוא עיגָאלָאּפרָאמ ןשיװצ ןלַאפיקפס ןַארַאפ .4

 "רעד ןרעהעג ,רעטרעװ ןופ סעמרָאפ ןענעז (22) סעמרָאפ עשיסקַאט

 .טימ טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא רעּבָא ןענעז ייז ;עיגָאלָאפרָאמ וצ רעּב
 .סקַאטניס וצ ךיוא ייז ןרעהעג ,(98) סעמרָאפ-טפעהַאּב ןופ ןעל

 "גתדליּב; יד עיגָאלָאּפרָאמ ןיא ןעמ טנרעלרעד ךעלנײװעג 5

 - סקַאטניס ןיא ןוא (םײז עכעלגנַאלק רעײז .ה.ד) סעמרָאפ עכלעזא ןופ

 גתלײטעצ ַאזַא .(םײז עשיטנַאמעס רעײז) "טײטַאּב, רעדָא 'ץונַאּב/ רעײז

 -ליּב ןגעװ ןדער םשינ ןעק עמ :טקיטכערַאּב םשינ ןוא ךעלטסניק זיא

 .רָאפ ַא רַאפ סע ויא סָאװ ,קידנסיװ טשינ ,ל"גדא עמרָאפנָאזרעּפ ןופ גנוד

 | .עיצקנופ ריא טײטשַאּב סָאװ ןיא .ה.ד ,עמ

 םײװ ןענעז קיטַאמַארג ,סקַאטניס ,עינָאלָאּפרָאמ ןענימרעט יד .6

 ױזַא ,'ערעלנעמרָאּפ, ךעלּבעטשנוּב טײטַאּב 'עיגָאלָאפרָאמ, .טײקיױנעג ןופ

 .ניס, .ללכבּב קיטַאמַארג רַאפ ןעמָאנ רעקיסַאּפ רעד ןעװעג טלָאװ סָאד זַא

 .גיּברַאפ ןגעװ ערעל יד ,ה.ד ,גנודניברַאפ ,גנוקינארַאפ טײטַאּב 'סקַאט

 םרָאװ ןײא ןופ ןײטשַאּב רעּבָא ןעק עזַארּפ ַא ,דײר ןוא רעטרעװ ןופ גנוד

 טנרעלרעד ךיוא ןגעװטסעדנופ טרעװ עזַארפ ַאזַא ןוא ,(!םײח ,םוק ,טסעז)

 ,ה.ה ,ערעל-טפירש רעדָא .ןּבַאטשכוּב טײטַאּב "קיטאמארנע ,סקַאטניס ןיא

 טמענ ןעמָאנ רעד .רעלעמקנעד-טּפירש עטלַא ןּביולקוצרעדנַאװּפ טסנוק יד

 .עג ויא יז ּוװ ,דנַאלנכירג ןטלַא ןיא קיטַאמַארג ןופ עלָאר רעד ןופ ךיז

 אקװד ןעמונעגנָא זיא טנײה .ןטעָאּפ עטלא ןענעײל םײּב לטימ.ףליה א ןעװ
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 .ַאּב א ןיא ןלײמוצסיא רָאנ ,קיטַאמַארג וצ ןגָארטוצּפָא טשינ ערעלטּפירש

 .עיּפַארגָאטרָא -- ןילפיצסיד רעדנוז

 יזא ,ענעגײא סָאד טשינ זיא קיטקעל ןוא קיטַאמַארג יװ ױזַא ,7

 טשינ ךױא דײר ןופ טײקימכיר עשיסקעל ןוא טיקימכיר עשיטַאמַארג זיא

 .לָאַּפ ןיא סעטָאשטש יד ןעװָאטָאגירּפ רימ טלָאז רךיא; .ךַאז עקיּבלעז יד

 טמיטש שיסקעל תעּב ,קיטביר שיטַאמַארג זיא -- (ע"ש) יקָאדַאירָאּפ םענ

 .(735) ךרּפש רעשירארעטיל רעד םימ טשינ סע

 ;קיסקעל ןוא קיטַאמַארג ןשיװצ ןטקנוּפ-רירַאּב ןארַאּפ ןענעז'ס 8

 יד ןוא ,קימַאמַארג ןיא טנרעלרעד טרעװ ('םענ,) עמרָאפ-װיטַארעּפמיא

 -- ל"גדא ('ןעמענ טסגעמ,) געמ ,('ןעמענ טסלָאז ליװ ךיא,) ליװ רעטרעװ

 .עלקרַאפ .ויטַארעּפמיא סָאװ ,ענעגײא סָאד ןטײטַאּב ײז םגה ,קיסקעל ןיא

 .קיסקעל--(ּבומש עניילק 8) "ןיילק, ,קיטַאמַארג זיא -- (לּביטש) סקיפוס-רעג

 .רָאפ ַא זיא יז .ה.ד ,סעמרָאפ ןגעװ ערעל א זיא קיטַאמַארג .9

 .ַארפ ןוא רעטרעװ ןופ ןטייֵטַאּב עלעירעטַאמ יד םימ .טּפַאשנסיװ עלַאמ

 ײװצ, ,'קיטכיזכרוד ןיא ןזײא; סעזַארפ יד .ןופ וצ םשינ יז טָאה סעז

 "שיק סָאד ףרַאד עמ ,רעכיג ףָאלש, ,"טכיל-ןיראעטס ַא זיא ײװצ לָאמ

 יצ ןוא קיטכיזכרוד עקַאט זיא ןזײא יצ .קיטכיר שיטַאמַארג ןענעז ל"גדא

 . ןופ סעגארפ ןענעז סָאד - טכיל-ןירַאעטס ַא עקַאט זיא ײװצ לָאמ ײװצ

 .עג טנרעלרעד קיטַאמַארג .קיטַאמַארג ןופ טשינ ,קיטַאמעטַאמ ןוא קיזיפ

 .םיוא ןרעװ ןסרוסער יד יצ ,קיגנעהּפָאמוא ,ןסרוסער עכעלכַארּפש עסיװ

 .דרוסּבַא ןא רעדָא ןגיל א רעדָא טקַאפ א ןּבעגוצרעּביא ףיוא םצינעג

 :םינפוא יילרעייוצ ףיוא ןרעוװ טנרעלרעד ןעק ךַארּפש ַא .0 א
 -עטיס) טנעמָאמ ןטמיטשַאּב ןייא ןיא ךַארּפש רעד ןופ דנַאטשוצ רעד

 יסיה) ךַארּפש רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא (ערעלֿכַארּפש עקיריזיטַאמ

 ערעלֿכַארּפש רעשירָאטסיה ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ .(ערעלֿכַארּפש עשירָאט

 ַא רעּבָא טָאה יז .טעּברַאטיײרגוצ ַא זיולּב עקיריזיטַאמעטסיס יד זיא

 .ךיוא ךיז רַאפ ןײלַא טרְעַוו ןשיטערָאעט ןוא ןשיטקַארּפ
 טסײה ,טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה ןופ טנרעלרעד ,עיגָאלָאקיסקעל ,1

 עטבישעג ןוא גנומַאטשּפָא ןגעװ ערעל יד ָאולַא זיא סָאד .עיגָאלָאמיטע

 ןעמ טפור טרָאװ ַא ןופ אפוג גנומַאמשּפָא יד ךיוא .רעטרעװ ענלצניײא ןופ

 .עגטסעפ טשינ זיא "ןענװַאד, ןופ עיגָאלָאמיטע יד, .ּב.צ ."עיגָאלָאמיטע,

 .םרָאװ סָאד טָא טמַאטש ןענאװנופ ,טסּוװַאּב יונעג טשינ זיא'ס .ה.ד ,'טלעמש

 ןעמַאזוצ קיטענָאפ ןעמ טגעלפ קיטַאמַארגלוש רעטלַא רעד ןיא

 -ַאּב טשינ זיא ןימרעט רעד .?עיגָאלָאמיטע, ןפור עיגָאלָאפרָאמ טימ
 ,טײטַאּב רעדנַא ןַא טפַאשנסיו רעד ןיא טָאה רע לייו ,םעווק
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 וויטנַאטסּבוס ןופ גנודליּב ;

 ןעמ ןעק גנודליּבטרָאװ ןופ םינמיס עלַאמרָאפ יד טיול .2

 :ױזַא ןויטנַאטסּבוס ןלייטנייא

 גןעגנוריוויטנאטסּבוס ןוא ןןוויטנאטסּבוס עכעלטנגייא (
 טלדנַאװרַאפ ןרעו סָאװ ,ןוװיטנַאטסּבוס-טשינ ןסייה ןעגנּורױוװיטנַאטסּבוס

 עלעיצעּפס ךרוד טשינ ,טסקעטנָאק ןֿכרוד זױלּב ןוויטנַאטסּבוס ןיא

 ,שיט .(סריוויטנַאטסּבוס) טנייה רעד -- (טנַאירַאוװניא) טנייה .ּב.צ ,םינמיס

 ץֿכעלטנגײא ןענעז רערעלפרָאד ,סרערעל ,עקרערעל ,רערעל ,שטנעמ

 | ,ןוויטנַאטסּבוס

 טימ) שכאפנייא ףיוא ךיז ןלייט ןוויטנַאטסּבוס עכעלטנגייא (2

 *"רערעלפרָאד, ; (לצרָאװ ןייא יװ רעמ) עטצזעעגפיוניצ ןוא (לצרָאװ ןייא
 ,טצעזעגפיונוצ זיא

 ןוא (ןסקיפַא ןָא עקידלצרָאװ ףיוא ךיז ןלייט עֿכַאפנייא (3
 .ןסקיפא ןגָאמרַאפ סָאװ ,עֿכלעזַא ףיוא

 (שטנעמ ,שיט) םינמיס םּוׁש ןָא רעדָא ןענעז עקידלצרָאװ (4

 ,טָארט) ןמיס ןלַאמרָאפ סלַא גנוגייּב רעטסקינייװניא טימ רעדָא
 .(ןטערט 'לגרפ

 סָאװ ,יד .היד) עקידעמרָאפ יד ךָאנ ךיז ןלייט רעטייוו (8

 סעּפורג ערעדנוזַאּב ףיוא (ןסקיפַא רעדָא גנוגייּב עטסקינייװניא ןגָאמרַאפ

 ףיוא ךיז ןלייט עטצעזענפיונוצ יד ךיוא ; ןמיס רעדנַא רעדָא סקיּפַא ןטיול

 .ץַאזפיונוצ ןופ ּפיט ןוא ןפוא ןטיול סעּפורג

 בוס ןדליּב וצ ףיוא ןעניד סָאװ ,ןסקיפוס עטסקיטֿכו יד .3

 .ןעמענ-רענעלקרַאפ ,ןעמענ עכעלּבייוו ןופ ןסקיפוס יד ץוחַא) ןוויטנַאטס



 עא עי

 טנרעלרעד ןלעװ סָאװ ,לָאצרעמ ןוא ןעמענ-טֿכַארַאפ ,ןעמענ ענעגיוצרַאפ

 *ַאט ץעז) ,,27מצ= רעקיזָאד רעד ןיא ןּבעגעג ןענעז ,(רעדנוזַאּב ןרעװ

 (.89--850 ןטייז יד ףיוא עלעּב
 :ןסקיפוס ערענעטלעז 4

 ,טַאכרַאירטַאּפ ,טַאירָאטערקעס ,טַאכרַאירטַאמ ,טַאסערדַא :טַא-
 .טַאירַאטעלָארּפ

 - ךױא ;טנַאנָאסנָאק ןקידרעירפ ןופ גנוכײװרַאפ םימ טּפָא) קַא-
 .ּבוס א טָאה) קאינזיולק ,קַאעּובצ ,קאילױּפ ,קַאינדוקסַאּפ ,קַאינּפײרט  (קַאינ

 | .(גנוטכאראפ ןופ טײטאּב ןװימקעי -

 רעשירארעטיל ןיא םײצ עטצעל יד טײרּפשראפ טרעװ) עדַאי-

 -ַאק ,עראירולטעּפ ,עדאיװָאמָאלּבָא :(--שװוג ןשיסור ןופ שטייטראפ סלא ךארּפש
 .עדאיָאזאמַאר

 .ציה ,גנילגוצרעד ,גנילזשדנָאלּב ,(ע"ש) גנילפריוסיוא ;גניל--

 טרעװ ;(קילדנעצ) גנילדנעצ ,גנילטסקעז ,גנילטפניפ ,גניליוװצ ,גנילּביל ,גניל
 .ןעגנודליּבײנ ןיא םדנעװעגנָא

 .סנגעמראפ ,סנקעדַאּב ,סנעמענסיוא ; םנ--
 ,תנחדּב :('נ ןקיפארט םטימ ןװיטנאטסּבוס עשיערּבעה) :תו-

 ,תונכדש ,ּתונדמל ,תונזח

 .אזיליחיצ ,עיצאּפיסנאמע ,עיצּולָאװע : (עיצי-- ,עיצו-- ,עיצַא-/ עיצ-
 ,עיצולָאװער ,עיצקאדער ,עיצקורטסנָאק ,עיצאזילאנאק ,עיצקעלָאק ,עיצ
 .עיצולָאזער

 .װ"זאא עינָאל-- ,עיפארג -- ןעײטש ןסקיפוס ןופ ץענערג ןפיוא

 לָאמטּפָא ,עמעט רעלַאּברעװ ַא טימ טמוק --עג סקיפערּפ .ןסקיפערּפ .8
 .ּבוס יד .גנוּוט ַא בור סָאד קידנטיײטַאּב ,גנוגייּב רעטסקינייװניא טימ
 .יּבעג ,ייּבעג :.ּפשייּב .ןימ ןטירד םוצ בור סָאד ןרעהעג ןוויטנַאטס
 -עג ,גנַאזעג ,שעװעג ,ןייוועג ,ךליהעג ,קנַאדעג ,ךיורּבעג ,קעּבעג ,רעז
 .ירשעג ,געלשעג ,ליפעג ,ףיולעג ,געי

 .דובּכמוא ,ןחמוא ,קילגמוא :ץַאזנגעג טיטַאּב --מוא סקיפערּפ

 --רעטלע ,--רוא :ךיוא ןענעֿכער ןעמ ןעק ןסקיפערּפ רַאפ .6

 ,עדייזרעטלע ,לקינייארוא ,ןרעטלערוא : טפַאשהבורק ןטייטַאּב -- ,--פיטש
 ןטיײטַאּב -- ,--סקע ,--עציוו ,--יֿכרַא ,--רעטנוא ,--רעּביױא ; דניקפיטש
 .יוא :ןענָאזרעּפ עלעיציפַא ןשיוצ ןעגנויצַאּב עשיֿכרַארעיה ענעדישרַאפ

 ,רַאטערקעס-עציװ (ףָאשיּביכרַא) ּפָאקסיּפעיכרַא ,שמשועטנוא ,רַאהרעּב

 (4) קיטַאמארג עשידיי



 טייטַאּב רעטסטפָא עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ 6 סקיפוס

 א עא === א

 יס םימ ּברעװ ןופ רָאטַא--

 =-"ןי-- סקיפ

 ןופ ןוא ּברעװדַא ןופ טייה--

 װויטנאטסּבוס

 ברעװ ןופ 221 --

 ןופ ןוא ברעװדַא ןופ גראװ--

 ויטנַאטסּבוס

 ןופ ןוא ּברעװדַא ןופ םוט--

 רעד ןיא ויטנַאטסּבוס

 לָאצרעמ

 ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רענײא

 קיעפ ויא רעדָא סעּפע טימ

 .טַארַאּפַא ;סעּפע וצ

 ַא ;(םײהײרפ) טפַאשנגײא

 ינגיא ןַא טציזַאּב סָאװ ,ךַאז

 .רעּפ ענײש ַא--טײהניש) טפַאש

 ײּפעשסיױא ;(דליּב ןײש ַא ,ןָאז

 - טײהשטנעמ) ויטקעלָאק רעק

 .ןשטנעמ עלַא

 ַא ןּופ טַאטלװער ;גנוומ

 .ןּבָאה ןעק טרָאװ ןײא ;גנוט

 --גנוקינײארַאפ) ןטײטַאּב .שרַאּפ

 ןוא ןקינײארַאפ ןופ עיצקַא יד

 טדּליּב סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד

 ַאא ןופ םַאטלװער סלַא ךיז

 ,(עיצקַא

 .רעּפ רעדָא ןכַאז גנולמַאז ַא

 ךרוד טריזירעטקַאראכ ,ןעגָאז

 ,ןמיס ַא

 ךרוד טריזירעטקַארַאכ ךַאז

 סָאװ ,סָאד-םוטקילײה) ןמיס ַא

 .קעלָאק רעקיּפעשסױא ;(קילײה
 (ןדַײ עלַא-םוטנדײ) װיט
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 ןליּפשיײּב | ןעגנוקרעמנָא

 עו עי עי יי 1 עי יי יע א

 .ינאגרָא ,רָאטַארעּפָא ,רָאטַאיציניא .וס רעד ;טריטנעצקַא

 .עס ,רָאטאדיײקיל ,רָאטאטקיד ,רָאטאז | ןּפָא טלַאפ-רי- סקיפ

 .עּפָאָאק ,רָאטאזירעװלוּפ ,רָאטאראפ | םגנילק ךעלמיטסקלָאפ

 ,רָאטאר ,רעטַא-לָאמַא

 טייהכיילג ,טײהצנאג ,טײהטָאג

 .טנוזעג ,טײהנײװעג ,(ןימרעט .מעטאמ)

 ,טיהירפ ,טײהשטנעמ ,טײהיײרט ,טײה

 .טםײהניש ,םיײהדניק

 .'על יד ןופ רענײא

 ײּב ;ןסקיפוס עטסקידעּב

 ריסנעּפמָאק --נ ןקיפַארמ

 .עכער--ןבער :0905 8) ע--
 ,גנונ

 יּפָא ,גנולקיװמנא ,גנורעקרעּביא

 ,גתלגיפשּפָא ,גנוכאװשּפָא ,גנוּבראפ

 ,גנוּבעגצעזעג ,גנוכיײלג ,גנוטערטסיורא

 ,גנוכוז ,גנולײה ,ננונעפָאה ,גנולדנאה

 ,גנקידײטראפ ,גנונײמ ,גנוּופ ,גנּועז

 .יילק ,גנוריצ ,גנוריסנאניפ ,גנוקינייאראפ

 ןופ) גנוטסעפ ;גנוכוש ,גנוננעכער ,גנוד

 יד .(ּברעװדא

 ,גראװנמרָאג ,גראװכָארּב ,גראווטלא

 .רעקוצ ,גראוונסע ,גראווגנוי ,גראװנירג

 סָאד .גראויור ,גראווניילק ,גראוו

 ,םוטקילײה ,םוטנפוג-לעּב ,םוטנגייא

 ,םוטנטסירק ,םוטמירחוס ,םוטנדײ

 סָאד ,םומכייר



 יי יי

 סקיפוס

 ןעמָאנלָאצ ַא ןופ לטס-,לט- |

 ןװויטנַאטסּבוס ןופ םזי--

 ,(ןעמעניןגײא ןופ טּפָא)

 6 א

 .טשינ ןופ ,ןּברעװדַא ןופ

 סעמעט עקידנעטשּבלעז

 טימ ויטנַאטסּבוס ןופ
 ַא ןופ בור סָאד) רע-

 ויטנַאטסּבוס ןלַאּברעװ

 (רע- סקיּפוס ןטימ

 טּפָא) װיטנַאטסּבוס ןופ טסי--

 .ּבלעז.טשינ ןופ ,ןּברעװ
 סעמעמ עקידנעטש

= 

 עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ

 = יה עיר טטטויה טעאטער יא רע שן בעקישע טעקע עא טעטש ברק

 טײטַאּב רעטסטפָא

 לָאצכָארּב

 עכעלטּפַאשלעעג ,ערעל
 עכעלטפַאשלעזעג ,גנוגעװַאּב

 ךירטשרעטקַארַאכ ,רוטקורטס

 ,הכאלמ

 ,גנוומ

 עקידנרעױדגנַאל

 גנומענרעטנוא

 יַאֹּב ,ערעל ַא ןופ רעגנעהנָא

 .:טּפַאשלעזעג א ןופ רעקילײט

 ןופ דילגמימ ,גנוגעװַאּב רעכעל

 ,לַאנָאיסעּפָארּפ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא

 .רעטקַארַאכ ַא ןופ רעציזַאּב

 ךירטש



 ןעגנוקרעמנָא

 גנגײּב עטסקינײװניא

 ונ ןופ גנודליּב ײּב יװ

 ,לטירד) ןװיטקעידַא-רעמ

 טימ לָאצרעמ ,(לטרעפ

 .ןע-

 .טנַא } םריטנעצקַא

 טסי- טימס גנכערּפש

( 32). 

 לָאמַא ;טריטנעצקַא

 ןדײשרעטנוא רעװש זיא

 ײרע- ןופ ײ - רע-

 .(רעמײװ .ז)

 .םנַא  ,טריטנעצקַא

 םזי-- טימ גנובערּפש

(9 32 

 ,טסינָאמ ,טסילַאי

 יי 2 8

 ןליּפשיײּב

 סלא ,ךעלטסניק) לטײװצ

 (םפלעה ,טשנָא ,קירדסיוא רעשיטַאמ

 .נָאװצ ,?טסקיצנָאװצ ,לטרעפ ,לטירד

 .לטײװצ-קיצ

 *עטַאמ

 ,םזימיטּפָא ,םזיכרַאנַא ,םזיעטַא

 יי ,םזיָארעה ,םזיניװרַאד ,םזיװעשלָאּב

 ,םזיסקרַאמ ,םזינינעל ,םזישידי ,םזיַאד

 ,םזילַאמרָאפ ,םזיטַאנַאּפ ,םויַאגע

 יעװ ,ײרעּבעװ ,ײרָאטקָאד ,ײרעקעּב

 ,ײרערעל ,ײריזח ,ײרעלשיט ,יײרעש

 .רעמ ,ײרעלקעמ ,ײרעלָאמ ,ײרעלַאמ

 .עּברַאפ ,ײרעלָאמס ,ײרעשַאנ ,יײרעד

 .עטסוש ,ײרעסײדנוק ,ײרעטידנָאק ,ײר

 :עסָאלש ,ירעפיטש ,ײרעלדניװש ייד

 .ײירעדיײנש ,ײרערָאנש ,ײרעדימש ,,ײר

 ,טסױרטלַא ,טסילַאעדיא ,טסיעמַא

 ,טסידנוּב ,טסירוּב ,טסיטרַא ,םסירעפא

 ,טסידומלּת ,טסיערּבעה ,טסיניװרַאד

 .רעטַאמ ,טסישידי ,טסירוי ,טסיקעשט

 ,טסילָאס ,טסידַאס

 ױלָאװע ,טסילַאיצעּפס ,טסינָאפעלעט

 ,טסיסנַאניפ ,טסיטנַארעּפסע ,טסינָאיצ

 ,טסידנַאּבארטנָאק ,טסיקעצ ,טסינויצ

 ,טסיסרוק ,טסירעירַאק ,טסילַאטיּפַאק

 .טסיטַאמכַאש ,טסילַאער

 .טאמאכנקשוניאע וע הקדמנמעג

 וה

 סָאר

 רעד

 ו



 טייטַאּב רעטסטפָא עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ | סקיפוס

 רעסיװעג ַא וצ טַארַאּפַא ּברעװ ןופ .ַארט) 5-
 גנוּוט (רעקיפ

 ַא םימ בור סָאד ;ןָאזרעּפ ןװימנַאטסּבוס ןופ קינ=

 סנַאוינ:לוטיּב רעדָא .טכַארַאפ | .תוזַאּב ,ןטנַאירַאװניא ןוא

 .קיטנוז גנודליּבײנ עשיטעװָאס) ןעמויטימעס ןופ םרעד

 (ןעגנלעג טשינ--קינתּבש ,קינ

 סָאד ,ןטײטַאב ענעדישרַאפ ינעטשּבלעז:טשינ ןופ עי רעש

 ןטײקװיטנַאטסּבוס עטושּפ ,בור סעמעט עקידר

 ןעמענ עשיפַארגָאעג

 .םכַארַאפ טימ לָאמַא) גנוּומ ּברעװ ןופ ץכע--

 גנּוט ןופ םַאטלוזער ;(סנַאוינ ו



 ןעגנוקרעמנָא

 .רעמ ;ל רעקיּפַארט

 ןע- טימ לָאצ

 .סױרַא טרעװ נג רעד

 .ערּפשטנַא ;ךײװ םדערעג

 .(32 8) עצינ- טימ גנוכ

 ע- רעד זיא לָאמַא
 ,םולּב, ןיא ךיוא ןעװעג

 ןענעז סָאװ ,ַא"א 'לוש
 .קידלצרָאװ טנײה ןיוש

 ןליּפשײּב

 ,לגילפ ,לפיפ ,לּבײה ,לדײרד

 ,לדניּפש ,?סיִלש ,לסיטש

 .לֵא ,קינּתרחּב-הּתא ,קינהזה-םלוע

 ,קינהזעה-לעּב ,קינמחרל-רוסא ,קינטייר

 .רַאנעג ,קינהּפרחסעּב ,קינהבושּת-לעּב

 ,קינומשחמי ,קינרעכָאװ ,קינרָאנָאה ,קינ

 ,קינהרוחש-הרמ ,קינװָאװ-דמל ,קינבושי

 .קינלזמילש ,קינזיולק ,קינוּב-לּכ

 .עלעט ,עמַארד ,עדנַאּב ,עּבָאּב

 ,עביל ,ענַאל , ערַאמכ ,(עמַארג

 .ַאמ ,עסַאמ ,עמַאמ ,ערָאמ ,ערעל

 ,עסערּפ ,עקילּבוּפ ,עמומ ,(ע)ניש

 , (םוּכ) עסוּכ ,עװַאק ,(עננָאפ

 ,עקירעמַא ;עמײש ,עציטש ,(ע)מיטש

 ,עדײז ,עװקסָאמ ,ענליװ ,עשרַאװ

 ,עיזעָאּפ ,עיצַאנ ,עיזַאושזרוּב ןעטַאט

 .ער ,(ןימרעט .מעטַאמ) עיסערגָארּפ

 .רָאת ,עילַאטיא :;עיסערפער ,עיניל

 .עיסעלָאּפ ,עיגעװ

 יײּפש ,ץכעוט ,ץכעּבעװ ,ץכעײג

 .ץבעליּפש ,ץכע

 ןימ

 .שרַאפ

 רעד

 יד

 יד



 . מאמרי דא עז רק עי:קיועסנ רעדנער זינד דעמאקראט דור "נער רע דיר לע ערעב בו ר עב רבי ריר קער אעיאלערדקיומעעש ברכי דאנעט עב

 טײטַאּב רעטסטּפָא עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ / סקיפוס

 אן
 היא

 י-ה

 .לּוזער ;(יירע- '!לגרפ) גנוּוט ּברעװ ןופ שינ (ע)--

 גנוט ןופ טַאט

 ןטַארַאּפַא ;לַאנָאיסעּפָארֿפ ילָאצ ןופ ,ּברעװ ןופ רע--

 ןכײצ-טלעג רעדָא עמוס- ,טלעג װהיטנַאטסּבוס ןופ ,ןעמָאנ



 ןעגנוקרעמנָא

 טםרעװ נ רעקיּפַארט

 שינעגענַאּב ; ןפרָאװענּפָא

 .עג ,שינענגעגַאּב .טשנָא

 .געועג .טׂשנָא שינעגעז

 .קינײװניא לָאמַא ;שינענ

 .עטלעהַאּב) גנוגײב עטס

 (שינעטלַאה רעּבָא ,שינ

 רעל- טמוק לָאמַא

 ;רע--.טשנָא רענ-- רעדָא

 .ײב עטסקינײװניא לָאמַא

 ;(רעזעלג - זָאלג) גנוג

 יײרע- 'לנרפ

 ןליּפשײּב

 ׂשנָא ,שינעלײא ,שינערעקרעּביא

 .ַאּב ,שינעגעגַאּב ,שינעמוקּפָא ,שינעק

 ,שינעבעדעג ,שינעטלעהַאּב ,שינעפרעד

 ,שינעטערעג ,שינעקנעפעג ,שינעמײהעג

 ,שינעבוז ,שינעטסיװ ,שינערעלקרעד

 יניפ ,שינעּבילרַאפ ,שינעקירט ,שינעעז

 ןּפַאכנָא ריד .לָא'ס, .שינרעטס

 ַא ןוא שינעכעטש 8 ,םלוע-לש-ונוּבר

 .עסיײּב ַא ןוא שינעסײר א ,שינעכערּב

 ,שינעקירטרַאפ ַא ,שינעקירמ ַא ,שינ

 ,שינעקירטנײא ןַא ,שינעקירטסיוא ןַא

 .ניא ןַא ,שינערַאדרַאפ ַא ,שינערַאד ַא

 .מירשנייא ןַא ,שינעּפמירש ַא ,שינערַאד

 .ָאפ רעקיצרַאה !טָאג רעּביל ,שינעּפ

 .(ע"ש) "ָ!רעײרטעג רעט

 ךעלמיטסקלָאּפ) רעמעּברַא ,רעלכַא

 .ָאטעּברַא-סקיּפוס ןטלּפָאטרַאֿפ ַא טימ

 ,רענערּב ,רעטשרעּב ,רעדעּב ,(רער

 ,רעטלַאה ,רעקנעד ,רענטרעג ,רעזעלג

 יָאז ,רעקעװ ,רעלטּפַאשנסיװ ,רעלדנעה

 .בםײל ,רעלשיט ,רעוט ,רעצעז ,רעג

 .על ,רענרעל ,רעלּביטשנעײל ,רעט

 .קיּפ ,רעמענ ,רענלימ ,רעלָאמ ,רער

 'לנרפ) ןירָאטעּפמיק ,רעלפיפ ,רעל

 ,רעקיטירק ,(ןירָאטעּברַא--רעטעּברַא

 ןרעדײנש ,רענדער ,רעטײר ,רעמערק

 רוי רעדוי ,רעפניפ ,רעריפ ,רעײרד

 רעטניט ;(500=-ק'ּת) רעקַאט ,(10=
 .("ןרָאהטנימ , ןופ)

 יד



 י- יט =

 טייטַאּב רעטסטפָא עמעט א רַאפ סָאװ ןופ סקיפוס

 א עט

 טּפָא ,עקידנרעױדגנַאל) גנוּוט ּברעװ ןופ ַײרע--

 הכאלמ ;(סרעוט ךַאסַא ןוּפ

 (ּפיציטרַאּפ ןופ

| 

| 
 טפַאשנגײא ןופ ןוא ּברעװדַא ןופ טפשש--

 תיטנאטסּבוס

 הי יי



 =-'סט9פ

 נר עיר קומה פעד מו סינק ממני כב גוש יע פיער; ראג: 7 רע עטר גאט: נעט: עמ ראנג: ענג עמ

 ןימ ןליּפשײּב ןעגנוקרעמנָא

 ,-ַהָתָת-תייי י5,1,55,,5 22.

 יַאעג) ,ײרעגָאיועג) ,ײרעגניז(עג) ַא טימ ךָאנ לָאמַא

 ,ײרערָאפפעג) ,ײרעדליפ(עג) ,ײרער | לָאמַא ,-ענ סקיּפערּפ

 .עדער(עג) ,ײרעגנילק(עג) ,ײרעפײפ(עג) | .ײּב רעטסקינײװניא םמימ

 ,ײרעשטשיװש(עג) ,ײרעטײר(עג) ,ײר | .עגעלשעג-ןגָאלש) גנוג

 יילפ ,ײרעשטַאּפ ,ײרעצנַאט ,ײרעפױז | טשינ ךיז טדײש ;(ייר

 'עגירק ,ײרעּפַאלק ,ײרעשטיװק ,ײרע | ןופ רעטנוא קרַאטש

 ,שינעילפ ַא ;ײרעדײנש ,ײרעסיש ,ײר | ןיא טמוק לָאמַא ןשינע--

 .שיװשעג ַא ,ײרעגניזעג ַא ,שינעשזוז ַא | .נַאטסּבױוס טסקעט ןײא

 ,שינעײרד ַא ,(.רּבַא םוטעמוא ײרעשט | ןוא שינע- טימ ןװװימ

 .ערעג ַא ,ײרערָאּפעג ַא ,שינעפיול ַא | (ןליּפשײּב .ז) ײרע- טימ

 :עתוטש ;(ע'ש) ײרערַאּפשעג ַא ,ײרעד | .ימטיר ּבילוצ טשינ יצ--

 ןּברעװ ןופ טשינ-ײרענײװש ,ײר ?ןעגנידַאּב עש

 ,טײקינעטרעטנוא ,טײקנטלַאהעגסיוא

 .תוע ,טײקלדײא ,טײקמַאזקרעמּפיוא

 ,טײקנזָאלעגּפָא ,טײקטרעדגוזעגּפָא ,טײק

 ,טײקסטוג ,טײקמערָא ,טײקלעיציּפָא

 .ליגכײלג ,(390 8 ,טײקטוג א'ס ילגרפ)

 ,טײקטסײרד ,טײקנלַאפעג ,טײקיט

 .על יד ןופ רענײא

 .נַאטשרַאפ ,טײיקכעלשטנעמ ,טײקילײה

 ןסקיפוס עטסקידעּב

 טימ) טײקנײלק ,טײקנילּפ ,טײקיד

 7 .(טײקינײלק--טײטַאּב רעדנא ןא

 .רעה ,טּפַאשהירּב ,טּפַאשנגײא

 .ביל ,טּפַאשטריװ ,טּפַאשנסיװ ,טפַאש

 ,טּפַאשתונּתחמ ,טפַאשנדײל ,טּפַאש

 .גללק ,טּפַאשטנײרפ ,טּפַאשטּבילרַאפ

 יד .טפַאשהבורק ,טּפַאש



 טיי

 טסינויציטנַא :טפַאשרענגעק ןטיײטַאּב ,--רטנָאק ,--יטנַא ;רעטסינימ-סקע

 ,עיצולָאװעררטנָאק

 גנּוגייּב עטסקינייװניא .ו7
 -ָאװ ןטימ לָאמַא ,סקיפַא םוש ןייק ןָא .עמעט רעלאּברעװ ַא ןופ

 רעדנַא ןַא טימ ןטלעז ,ּפיציטרַאּפ ןופ -- לָאמַא ,וויטיניפניא ןופ לַאק

 .צרוק ןוא עקילָאמנייא ןַא -- לָאמַא) גנוּוט ַא בור סָאד ןטיײטַאּב .לַאקָאװ

 :.ּפשייּב .ןימ ןטשרע םוצ ("ליּפש סָאד, ץוחַא) ןרעהעג ,(עקידנרעיוד

 רעּבָא ,ָאטשינ זיא "ןֿכערּפשסיױא; ּברעװ ןייק) ךָארּפשסיױא ,גיילסיוא

 ּבָארג ,סולשַאּב ,ךױזַאּב ,זײװַאּב ,גנַאהּפָא ,גָאזנָא ,(ןייז טנָאקעג טלָאװ

 ,לדנַאה ,יירד ,קערשרעד ,קנַאד ,(ןגער-) סוג ,סָאג ,גנַאג ,(ןוט ּבָארג ַא)

 ,סָארדרַאפ ,ךיילגרַאפ ,ןיימ ,ןומ ,ןוּבשח ,םולח ,למוט ,סקּוװ ,טסוה

 ,ףור ,גנולק ,גנַאלק ,שטיוװק ,שוק ,לַאפוצ ,ףייפ ,םענרַאפ ,ףרּוװ רָאפ

 .ליּפש ,סָאש

 .רַאפ ּפיט-גנודליּב רעקיזָאד רעד טרעװ טייצ עטצעל יד .8
 רעירפ) גיילסיוא :גנו- טימ ןוויטנַאטסּבוס ןופ ןוּבשח ןפיוא טײרּפשי

 יד ,ו"זַאא (גנוכיילגרַאפ) ךיילגרַאפ ,(גנוגיילסיוא ןּביירש ןעמ טגעלפ

 ןעק יז ןעװ ,ןלַאפ ענעטלעז יד ץוחַא) זיא ןצריקרַאפ וצ ץנעדנעס

 .יסערגַארּפ סיוועג (טײקידנַאטשרַאפ-רעוװש וצ ןריפי

 ןַא ןטײטַאּב .עמעט-ּברעװדַא ןַא ןופ :גנוגייּב עטסקינייוװניא .9

 סיירג ,טיירּב :.ּפשייּב .ןי ןטייוצ םוצ ןרעהעג ,(טייק-=) טפַאשנגייא

 ,("ךיוה, ןגעק גנוגייּב .ווניא) ךייה ,("סיורגמ ןגעק גנוגייּב .גייווניא)

 ,טיירנגרָאמ) טייר ,םורק ,יירפ ,ךעלּפ ,ץענ ,גנעל ,ףיט ,םערַאװ ,ץיה

 .("טיור, ןגעק גנוגייּב .ווניא

 02 יד ,םעראװ יד, ײס ,ל"גדא 'לדנַאה רעד .,יירד  רעד,-ייסס .0

 ןענעז רָאנ ,ןעגנוריװיטנַאטסּבוס וצ ןרעװ טנכעררַאּפ טשינ ןפרַאד ל'גדא

 זיא עכלעװ ,ננונייּב רעטסקינײװניא ךרוד ןעגנודליּבסיוא טםימ שיגָאלַאנַא

 ,ןריצילּפמָאק וצ טשינ ידּכ .ןעמוקעגרָאפ טשינ רעטרעװ יד ןיא דָארג

 ,גנוננײּב רעטסקינײװניא טימ פיטגנודליּב םוצ טושּפ ײז ךיא ןכעררַאּפ

 ! ןופ ןזעװ ַא ןופ ןעמָאנ רעד היד ,ןעמָאנ רעכעלּביײװ א .1
 רעכעלנַאמ רעד יװ לצרָאװ רעדנַא ןַא ןּבָאה ןעק ,טֿכעלשעג ןֿכעלּביײװ

 עקיזָאד יד .ַא'א (המהּב) וק--סקָא ,רעטכָאט--ןוז ,יורפ--ןַאמ :ןעמָאנ

 טעדליּב רעּבָא רעטּפָא .רָאפ טשינ סערעטניא ןשיטַאמַארג ןייק ןלעטש

 ךרוד רעדָא ןסקיפוס ןופ ּבָאגוצ ךרוד ןעמָאנ ןכעלנַאמ םענופ ךיז רע

 .ןסקיפוס ןופ טייּברַאפ



 1 טי

 ןכעלּבײװ םעד טטינ ןעמָאנ רעכעלּבײװ 8 טײטַאּב לָאמַא 99

 בר םעד - ןיציּבר :ּבײװ ןײז רָאנ ,ןעװ ןקירעהעג ןופ טכעלשעג

 ,בײװ

 :ּפשייּב .עק-- ןוא ןי-- ןענעז ןסקיפוס עֿכעלּביײװ עטסטפָא יד פב

 ,ןיגרע)שעװ ,ןיטריוו ,ןירעלדנעה ,ןירעגריּב ,ןיטסיטרַא ,ןירעטעּברַא

 -נַארפ ,ןירעטלַאװרַאפ ,ןירעדנעלגנע ,ןיטסילַאיצָאס ,ןיטסינישַאמ ,ןירעגָאז

 .ןיֿכעק ,(ָאטשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןימ רעֿכעלנַאמ) ןירָאטעּפמיק ,ןיזיוצ

 נןירעדיײנש ,ןירעליש ,ןירעפיטש ,ןירעגעווש ,ןירענדער ,ןיסור ,ןיטסירק

 .דנעה ,עקטַאגעלעד ,עקנידנַאלּב ,עקטסיטרַא ,("רעקעוו,) עקרעטעּברַא
 ,עקטסילַאיצָאס ,עקטַאדלָאס ,עקטסינישַאמ ,עקטסידָאמ ,עקרעגניז ,עקרעל

 .עקרעדיינש ,עקרעפיטש ,עקרעטסוש ,עקטסיגוימָאק ,עקרָאטקָאד.ןייצ

 ,ןעעז רימ יװ ,ןּבָאה לָאמטּפָא ןעק ןעמָאנ רעקיּבלעז רעד ןוא ןייא

 רעּבָא ןַארַאפ ,(עקרערעל -- ןירערעל) סקיפוס םענעי ייס ,םעד ייס

 ,ןיטריו) ייז ןופ םענייא טימ אקווד ךיז ןטפעהַאּב סָאװ ,רעטרעוו

 .(עקטַאדלָאס ,ןירעגעווש

 רָאנ טעמּכ) עט-- סקיפוס רעד רָאּפ ךיוא טמוק טּפָא ץנַאג 4
 :(ןעמזיטימעס ייּב

 ,עטרענגיל ,עטנסחי ,עטבנג ,עטסַאּבעלַאּב ,עטרוחב ,עטנשקע

 ,עטנֿכש ,('בלּכ. ןופ) עטבלּכ ,עטהנוק ,עטצירּפ ,עטרעױּפ ,עטרבח

 .(הנכש-=}

 ,עֿכירעּב) עכי-- ,(ןירָאטרבח) ןירָאט :ןסקיפוס ערענעטלעז .198 .
 .(עכינַאמגערּב

 סָאװ ,םעד ךרוד טעדליּבעג ןרעוו ןעמענ עכעלּביײיװ עקינייא 96

 *רַאפ טרעוו ןעמָאנ ןכעלנַאמ ןופ סקיפוס רעקידנדליּב-וויטנַאטסּבוס רעד

 ;עצינ-- ףיוא ןטיּברַאפ טרעוװו קינ-- :סקיפוס רעדנַא ןַא ףיוא ןטיּב

 .עצינוּב-לּכ ,עצינרעֿפָאװ

 זיא (ןעמָאנ-רענעלקרַאפ) ןויטנַאטסּבוס-רענעלקרַאפ א 7
 .רהגענ רעד - זצ ,עמרָאפ ןייז ךרוד טנכיײצַאּב סָאװ ,ויטנַאטסּבוס אזַא

 =(? סקיפוס) לשיט :סיירג עֿכעלנייװעג יד יװ רענעלק זיא דנַאטש

 .שיט רעכעלנייוועג ַא יו רענעלק שיט ַא

 ,(רעקיפַארט) ל-- זיא סקיפוס-רענעלקרַאפ רעטסטּפָא רעד .8

 ; .ּפשייּב ,טייּברעּביא רעשילַאקָאװ ייּברעד טמוק לָאמטּפָא

 ---טשרַאּב ,לסעּבעלַאּב--סָאּבעלַאּב ,לרוחּב--רוחּב ,למהרבא--םהרבא

 ,(לרעדירּב) לרעדורּב--רעדורּב ,לכייּב--ךיוּב ,לדייּב--דיוּב ,לטשרעּב



 = יי

 -קָאד--רָאטקָאד ,לּבירג--ּבורג ,לסעג--סַאג ,לֹווירּב-.ווירּב ,לטיירּב--טיורּב
 --רעסַאװ ,לטניה--טנוה ,לטיה--טוה ,לקעד--קעד ,לפרעד--ףרָאד ,לרָאט

 ,(ןעמָאנ) לרמּת--רמּת ,לקושז--קושז ,לדמעז--דמַאז ,(לרעסעוו) לרעסַאװ

 ,לקַאשָאל--קַאשָאל ,לדיסח--דיסח ,לגניי--גנוי ,לטַאי--טַאי ,לֿכיט--ךוט

 ,לדעס--דָאס ,(לרעיימ) לרעיומ--רעיומ ,לזיימ--זיומ ,לרערעל--רערעֶל

 ,לטשּפ--טשּפ ,(לרעייּפ) לרעױּפ--רעױּפ ,למינּפ--םינּפ ,לרחוס--רחוס

 ,לזיילק-זילק ,?טייק--טייק ,לּברעק--ּברַאק ,לריפ--רופ ,לסיפ--סופ

 .לּביטש--ּבוטש ,לטעטש--טָאטש ,לקער--קָאר ,לבר--בר ,לּפענק--ּפָאנק

 "לּברעקע :ןעמינָאמָאה וצ לָאמַא טריפ גנוגייּב עטסקינייװניא יד

 ,"קַאּבע ןופ ןוא יקַאּב, ןופ -- "לקעּב, ?ּברָאק, ןופ ןוא "ּברַאק, ןופ

 ;ל-- טימ סעמרָאפ.רענעלקרַאפ ייווצ טָאה "ףלָאװ, טרָאװ סָאד ,הּברדא

 .ןעמָאנ) לוולעוו ,(הייח) לפלעוו

 :ַארט טשינ) ן-- גנודנע יד טָאה וויטנַאטסּבוס רעד ןעוו .9

 ויטנַאטסּבוס רעד ןעװ ;לד-- סקיפוס-רענעלקרַאפ ַא סלַא טמוק ,(ןקיפ

 סקיפוס.רענעלקרַאפ סלַא טמוק ,(ןקיפַארט-טשינ) ל-- גנודנע יד טָאה
 { ּפשייּב .לֿכ--

 ,לדנח--ןח ,לדניז--ןוז ,לדניה--ןוה ,לדנעה--ןָאה ,לדנייּב--ןייּב (1

 ךיוא ,לדנייטש--ןייטש ,?דנעמיוק--ןעמיוק ,לדנעפ--ןָאפ ,לדנוידּפ--ןוידּפ

 . .לדמיוּב--םיוּב
 --לַאטש ,לֿכלעש--לָאש ,לֿכלעק--לוק ,לֿכלעּפ---לעפ ,לכליימ---ליומ (2

 יַאזקָאװ ,(.גרעּב) לכַאטלַאּפ--ָאטלַאּפ :ךיוא ,לֿכלעניש--לעניש ,לֿכלעטש

 ,לכעל
 טמוק ,ן רעקיפַארט--גנודנע יד טָאה ויטנַאטסּבוס רעד ןעוו ,0

 ףיוא ןטיּברַאפ טרעוו ן--רעד רעדָא ,לד--סקיפוס-רענעלקרַאפ רעד רעדָא

 :סעמרָאפ עדייּב לָאמַא ןריטסיזקע'ס .ל--
 ,לגעוו ,לדנגעוו--ןגָאװ ,לטרעג ,לדנטרעג--ןטרָאג ,לדנזייא--.ןזייא

 ,לדנטסַאק--ןטסַאק ,לקעלפ--ןקָאלּפ ,לדנוגינ--ןוגינ ,לדנקלָאװ--ןקלָאוװ

 ,לדנגער--ןגער ,לרעק ,לדנרעק--ןרעק ,לטפַאק ,לדנטּפַאק--ןטּפַאק ,לטסעק

 .לקעטש--ןקעטש
 יעשיט :עלע-- טימ ,"גנורענעלקרַאפ עטייווצק א ךָאנ ןַארַאפ 1

 טפָא .ו"זַאא עלעווירּב ,עלעטשרעּב ,עלעמהרבא ,(לשיט יװ רענעלק) על

 .(גנויצַאּב עכעלטרעצ) טייקנגיוצרַאפ ןופ סנַאינ ַא עמרָאפ יד טָאה

 -רענעלקרַאפ ןייק טשינרָאג ןּבָאה ןויטנַאטסּבוס עקיזָאד יד ,9

 :ל-- טימ עמרָאפ



 יי

 לטנַאמ 1ל-- ןקיפַארט טימ סיוא ןיײילַא ךיז ןזָאל סָאװ יד (

 ,לֿבש

 (לּבָאּב ָאטשינ -- ,עּבָאּבב ע-- טימ סיוא ךיז ןזָאל סָאװ יד (2

 :ץוחַא

 --ענייש ,לגייפ -- עגייפ ,לּבײיט -- עּבױט :ןעמענ-ןָאזרעּפ (

 .לדנייש

 .?טרַאק--עטרַאק ,לטפָאק--עטּפָאק :רעטרעװ ערעדנַא עקינייא (פ

 ןוא ע-- סקיפוס ַא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןויטנַאטסּבוס עקינייא (3

 .למילּב--םולַּב ,לדנישַאמ--ןישַאמ רעּבָא .(ע)מיטש ,(ע)נעּפ :םיא ןריולרַאּפ

 .רענעלקרַאפ יד ןדליּב (ןקיפַארט) ל-- טימ ןוויטנַאטסּבוס 3

 ,עלעגייפ -- לגיופ :.ּפשייּב .עלע-- ףיא ל-- קידנטייּברַאפ ,עמרָאפ

 רעטשרע ןופ טיײטַאּב םעד יז טָאה יצ .עלעסילש--לסילש ,עלחר--לחר

 זיא ,(עלעוװירּב יװ) רעטייוצ ןופ רעדָא (לווירּב יוו) גנורענעלקרַאפ

 ןגָאז וצ רעש רימ

 ןדליּב ףַארט ןטצעל ןפיוא טשינ טנעצקַא ןטימ ןוויטנַאטסּבוס 4

 ָאטשינ "עלערעדורּב, ,לרעדורּב--רעדורּב :גנורענעלקרַאּפ עטייווצ ןייק טשינ

 .רענעלקרַאפ רעד ןיא םיא ןרילרַאפ סָאװ ,ן-- טימ ןוװיטנַאטסּבוס ץוחַא)

 .(עלעגינ -- לדנוגינ -- ןוגינ ,עלעטרעג -- לטרעג -- ןטרָאג :עמרָאּפ

 .ערעװלָאװער -- לרעװלָאװער -- (ע ןפיוא טנעצקַא) רעװלָאװער :ילגרפ

 ,לרעװלָאװער -- (ָא ןפיוא טנעצקַא) רעװלָאװער על

 ןטימ עמרָאפ.רענעלקרַאפ יד ןדליּב ע-- טימ ןוויטנַאטסּבוס .8

 :(עלע-- ףיױא ע-- קידנטייּברַאפ :טדערעג שרעדנַא) על-- סקיפוס

 .עלעבָאּב -- עּבָאּב

 ןיש ןענעז ל-- טימ  ןוויטנַאטסּבוס-רענעלקרַאפ עקינייא ,6

 ןופ ןסירעגּפָא ,ןויטנַאטסּבוס.טנורג ערעייז ןופ קעװַא טייוו שיטנַאמעס

 -ישרעד יד) ןעגנורענעלקרַאפ-טשינ סלַא ןעמונעגפיוא ןרעו ןוא שרוש

 ,לקעד--קעד ,(לוטש ,טערוּבַאט) לקנעּב -- קנַאּב :(וויטקעיּבוס זיא גנונ

 --סופ ,(לֿכיטזָאנ) לֿכיט--ךוט ,(ענעּפ ַא ןופ) לטנעה--טנַאה ,לטיה--טוה

 ןעמוקסיורַא לָאז ךעלגעמ זיא ןופרעד .לטייק--טייק ,(שיט ַא ןופ) לסיפ

 ןופ גנַאגרעּבירַא ןַא וליפא ןוא גנודליּב-לָאצרעמ רעד ןיא גנולקַאװ ַא

 .(169) (ןעלטיה) ןע-- וצ ךע--

 ןענעֿכײצַאּב סָאװ ,ןויטנַאטסּבוס ןענעז ןעמענ ענעגיוצרַאפ .7

 רעדער םענופ  גנויצַאּב עכעלּביל ,עכעלטרעצ ַא עמרָאפ רעייז טימ



 ןֶא טפור רע סָאװ ,(ןָאזרעּפ בור סָאד) דנַאטשנגעג םוצ

 : ןסקיפוס-ןגיוצרַאפ עטספָא יד 128 |
 .עקרעטסעװש .עקהרש ,עקהשמ ,עקרעדורּב ,עקדיחי.תּב :עק--

 קלָאפ סָאד .ה ,ד ,הקבר ןופ "גנודליּבקירוצ א ןיוש זיא עװיר

 +ןעמָאנ (ירענעלקרַאפ רעדָא) . ןגיוצרַאפ סלא הקבר ןעמונעגנָא טָאה

 סלַא ,עװיר ןעמָאנ ַא טעדליּבעג טָאה ןוא ל"גדא עקסַאּב ,עקהרׂש יװ

 .עמרָאפטנורג

 .עקנימומ ,עקנימַאמ ,עקניטַאט ,עקניסיּב ַא : עקני--

 .וינהשמ ,וינעדייז ,וינענוז ,וינעטָאג ,וינעּבָאּב ,וינמהרבא :וינע--

 .ישלדיימ ,ישרעטֿכָאט ,ישעטַאט ,ישעדייז .: יש(ע)--

 רעייז טימ ןזייוו סָאװ ,ןויטנַאטסּבוס ןענעז ןעמענ-טכַארַאפ .,9

 םסָאװ ,ךַאז רעד וצ רעדער םענופ גנויצַאּב עכעלעכַארַאפ ַא עמרָאפ

 .ןֶא טפור רע

 דיא סעמרָאפ-טכַארַאפ ןופ ,רשפא ,ןמיס רעטסשיטסירעטקַארַאֿכ רעד

 .סקיפוס ןפיוא טנעצקַא רעד

 ףוא ךעלמיטנגייא ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,סקיפוס-טכַארַאפ ןייק .0

 ךיא ןעק ,גנורענעלקרַאפ רַאפ ל-- יװ ,עיצקנופ רעד רַאפ טײרּפשרַאפ

 -טכַארַאפ יד ןדליּב ןויטנַאטסּבוס עֿכעלטע עדעי טעמּכ .ןזייוונָא טשינ

 ;שטונגיל ;שטַאדרעפ ,שטַאגנוי : ּפשייּב .ןפוא רעדנַא ןַא ףיוא עמרָאפ

 ,ץעיוג .ץערוחּב ;עכירעדיינש ;ערודױמ ; קורעדיינש ,קוריזח ;עלומח

 .ּברעװדַא ןַא ןופ -- עֿכיצרַאװש ;}עלירדומ ;ץעבנג

 .,טענַאגױא :(ןעגנַאלק-לצרָאװ ןשיװצ טלעמשעגנירַא ,ןעגנאלק) ןסקיּפניא

 .עלײװיטש ,סעלאויטש

 'שישענַאמ + סעמרָאפ-עינַאריא ןעגעז סעמרָאּפ.טכַארַאפ וצ טנעָאנ 91

 ,(האיצמ) עצָאצעמ ,(ןַאמ)

 .קינ--טימ רעטרעוװ ךַאסַא ןיא ןַארַאפ זיא סנַאינ-טכַארַאפ ַא 2

 ךופ סנַאינ ןטימ לעלַארַאּפ טּפָא טייג סנַאינ-טכַארַאפ א 3

 טייג טייקנגיוצרַאפ יװ ,(זיומ עסיורג ַא -- עלירדיומ) גנורעסערגרַאפ

 ' .(עלעדיימ) גנורענעלקרַאפ טימ לעלַארַאּפ

 גנודליב -לָאצרעמ 2

 "שרערעמ עמרָאפ ןייז טימ טײטַאּב סָאװ ,ויטנאטסּכס א 4
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 סָאװ ,ויטנַאטסּבוס ַא ,לָאצרעמ טסייה ,ןימ ןייא ןּופ ןדנַאטשנגעג

 .ּבוס לייט ןטסערג םעד ןופ ,לָאצנייא טסייה ,לָאצרעמ ןייק טשינ זיא

 ןַא ָאזלַא ךיז טמוקַאּבס .לָאצרעמ ןדליּב ןעמ ןעק ןלָאצנייא-ןוויטנַאטס

 ףשטנעמ -- לָאצרעמ ,שטנעמ -- לָאצנייא :גנוֿכערּפשטנַא
 גנדליּב.לָאצרעמ ןײרַא ןעמ טמענ קיטַאמארג-לוש רעד ןיא .5

 ןעמ טלָאװ טכער ןקיּבלעז ןטימ טקווּפ ,ןװיטנַאטסּבוס ןופ עיצאנילקעד רעד ןיִא

 ןעמענ-רענעלקראפ ןופ גנודליּב עיצַאילקעד ןיא ןעמעננײרַא טנָאקעג

 ,םסעמרָאפ עשיסקַאטניס-טשינ ץלא ןענעז סָאד .ו"זַאא ןעמענ עכעלּבײװ

 -- ןלַאפגױּב ןופ רעטנוא קרַאטש ,עיצקנופ רעײז טל ,ךיז ןדײש סָאװ

 .םעמרָאפ עשיסקאטניס

 בוס עלַא ןלייטניא ןעמ ןעק גנודיּבלָאצרעמ רעד טיול .6
 :ןסַאלק 9 ףיוא (ןלָאצניײא) ןוויטנַאטס

 ןע-- ,(קיּפַארט) ן-- טימ לָאצרעמ .1

 .סע-- ,ס-- טימ לָאצרעמ ,}

 .רע-- טימ לָאצרעמ .וו

 .ם-- ,םי-- טימ לָאצרעמ ,ןַע

 יד- ,ןע-- טימ לָאצרעמ .ע

 .(994) טייּברעּביא ןשילַאקָאװ טימ זיולּב ,ןסקיפוס ןָא לָאצרעמ .ענ

 .ןמיס ןלַאמרָאפ ַא ןָא לָאצרעמ ,עוו

 .?עקיסָאמלגערמוא,) ןּפיט עטריצילּפמָאק .עווו

 .(טשינ לָאצרעמ ןייק רָאג ןדליּב) לָאצרעמ יּבגל עוויטקעפעד .וא

 עטסקינייװניא ןעמוקרָאפ ךָאנ ןעק ןסַאלק יד ןופ עקינייא ןיא

 .גנוריטנעצקַארעּביא ןוא גנוגייּב

 רעטצעל רעייז יװ ,ללכּב ,לָאצרעמ יד ןדליּב ןצַאזפיונוצ .7

 ןשיטּביירש -- שיטּבירש :(לײטטּפוה רעד אקווװד טשינ) לײטדנַאטשַאּב

 .(166) (סהּכלמ -- הּכלמ יװ) סהּכלמ-תּב -- הּכלמ-תֹּב ,(ןשיט -- שיט יװ)

 (907) ןע- ן-- טימ לָאצרעמ ,{ 8
 גנוגייּב רעטסקינייװניא ןָא .8

 .(117) סקיפוס ַא ןָא עמעט רעלַאּברעװ ַא ןופ עטעדליּבעג (

 .(167,164) ע) סַאלק ןטיול--ךָאטש ,ּפַאלק ,שטַאּפ ,ץנַאט ,גנַאג : ןעמַאנסיױא

 .119) סקיפוס ַא ןָא עמעט-ּברעװדַא ןַא ןופ עטעדליּבעג (9

 ,קַאּב ,ןַאּב ,סקָא ,טקַא ,גיוא :עקיּפַארטניא עקידלצרָאװ ךַאסַא (3

 ,םי ,טייז ,טפעה ,טסניד ,שטייד ,טנורג ,טג ,קילג ,סַאג ,תירּב ,םולּב

 65) קיטַאמַא-ג עשידיי
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 ,םָארטש ,לוש ,העש ,סור ,זיירק ,גייווצ ,גילפ ,סקנוּפ ,ףוס ,דשח ,רָאי

 .א"א רוּפש

 ףַארט ןטצעל ןפיוא טנעצקַא ןטימ עקיפַארטרעמ עלַא טעמּכ 4

 :.ּפשייּב .ןעמזיטימעס ןוא רעטרעװדמערפ סע ןענעז ךעלֿכַאזטּפױה)

 ,טַאגעלעד ,םַארגַאיד ,טפעשעג ,ָארויּב ,טַאקַאװדַא ,טנעגַא ,טקעיּבָא

 .די.בתֹּכ ,תעגושמ ,תעל-תעמ ,טונימ ,ןישַאמ

 ,תו-- ,גנו-- ,טייה-- ןעגנורעדנע רעדָא ןסקיפוס יד טימ עלַא (5

 ,טייק-- ,שינ(ע)-- ,גניל-- ,(סעמרָאפ-רענעלקרַאפ ץוחַא) ל-- רעקיפַארט

 ,טפַאש--

 ,סקעדניא ,טנװֶָא ,רעדָא :ןויטנַאטסּבוס ערעדנַא עקיניײא (6

 ,תמא ,רעמונ ,טּפשמ ,רעיט ,תועט ,ץענערג ,טנגעג ,סיזַאּב ,תיּבףלא

 .א"א סעומש

 גנוגייּב רעטסקינייוװניא טימ ,8 9

 יז .רע-- גנודנע רעטריטנעצקַאטשינ טימ רעטרעװדמערפ (
 יוג ,ןרָאטקעּפסניא -- רָאטקעּפסניא :גנוריטנעצקַארעּביא ךיוא ןעמוקַאּב
 -יֿמ -- רעטסינימ ,ןרָאטקעריד -- רָאטקעריד ,ןרָאטַאנרעּבוג -- רָאטַאנרעּב
 .ןרָאסעּפָארּפ -- רָאסעּפָארּפ ,ןרָאטסינ

 טזָאלס) ןדנעטשמוא -- דנַאטשמוא :רעטרעװדמערפ-טשינ עקינ'יא
 .ןטפערק -- טּפַארק ,ןקירדנייא -- קורדנייא ,(ןדנַאטשמוא ןגָאז ךיוא ךיז

 ףרַאד עניצ - גוצ ,עקירדנײא-קורדנײא :עמרָאפ עשירעמשטייד יד

 שירַײ ןיא זיא סקיפוס-לָאצרעמ סלַא ע- :שלַאפ ראפ ןרעװ טנכערעג

 .ָאטשינ

 סע- ,ס- טימ לָאצרעמ ,ןָז 0

 ס- טימ 4

 .רענעלקרַאפ ץוחַא) סײא-טרָאװ לַאקַאװ ןטריטנעצקַא-טשינ טימ (
 רעטריטנעצקַאטשינ רעד ןזיא לייט ןטסערג ןיא .(עלע-- טימ סעמרָאפ

 .דנַא רעטרעדנוה ןוא עיצולָאװער ,עּביל ,עדייז :ע-- לַאקָאװ
 רָאפ ןעמוק טרָאװ ףוס ןיא ןלַאקָאװ עטריטנעצקַא:טשינ ערעדנַא

 סָאידַאר .צרעמ-ָאידַאר :רעמרעװ עטשירײראפ גונעג טשינ ןיא זיױלּב
 ןיא .סעמָאק .צרעמ-(עמָאק ךיוא) ַאמָאק ,(סעידאר--עידאר ךיוא רעּבָא)
 ןטײּברַאפ וצ .ה.ד) ןשידיראפ וצ טײקימײנ יד ךיז טליפ לָאצרעמ
 ןײא ןיא .לָאצנײא ןיא יװ רעקרַאטש ,ךיז טכַאד (ע ףױא לַאקָאװ םעד
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 'סעירטר, ןוא 'ָאידַאר} ןפערט ןעמ ןעק גנוטײצ רעמונ

 ,םיאלוח--הלוח ,םיאּבג--יאּבג : ןעמזיטימעס עקינייא (8 :ןעמַאנסיוא

 םייּבר--יּבר ,םיעשר--עשר ,םילּכ--ילּכ ,םינוק--הנוק ,םיאנוש--אנוש

 .(טײטַאּב רעדנַא ןַא טימ ,סעּבר. ךיוא}

 ןּבַאגפיא--עּבַאגפױא יד :סעמרָאפ עשירעמשטייד עקינייא (2

 ןטַאד--עטַאד ,ןּפורג--עּפורג ,ןטכישעג--עטכישעג ,ןטעקנַא--עטעקנַא

 ,ןגעלָאק--עגעלָאק ,ןגַארפ--עגַארפ ,ןסַאמ--עסַאמ ,ןדנעגעל--עדנעגעל

 עקיזָאד יד .ַאיא ,ןלעטש--עלעטש ,ןפוטש--עפוטש ,ןדנוטש--עדנוטש

 ןרעה וצ רָאפ ןיוש טמוק "ןטֿכישעג ,ןטעקנַא, .ןדניװשרַאפ סעמרָאפ

 ."זַאא ,"ןגַארּפ, טימ ךיירגלָאפרע ץנַאג טרירוקנָאק "?סעגַארפ, ,ןטלעז

 .טלַאװג ןֿכעלֿכַארּפש ַא ןָא ךיז טזָאל'ס רָאנ ּוװ ,ןרידנעמָאקער ףרַאד עמ

 (עקימַאנסױא טשינ .ה.ד) עכעלשידיי יד ןצונַאּב וצ ,ךיז רעּביא טַאט

 ,עסַאמ ץוחַא ,רעטרעװ עלַא ייּב ,סיוא טזייוו ,ךיז טזָאל סָאד) .עמרָאּפ

 (.ןשטנעמ סעּפורג--"ןסַאמ, ,ןטֿכױװעג--?סעסַאמ, :טריצנערעפיד סָאװ

 ןײק טשינ סע ןענעז ל"גדא ןעמַארגעלעט ,ןעמרָאפ ךייש סָאװ
 .עלעט--םַארגעלעט :סעמרָאפ עלעלַארַאּפ רָאנ ,| סַאלק םענופ םַאנסיזא

 ןעמרָאּפ--טרָאפ ,((| טיול) סעמַארגעלעט--עמַארגעלעט ,(| טיול) ןעמַארג
 .190) ( טיול) סעמרָאפ--עמרָאפ ,4 טיול)

 .ךױא "ןעמרָאּפ, לָאצרעמ יד אליממ ,ךעלשידײ טשינ זיא 'םרָאּפ,

 ,ןמלא ,םעדייא ,םלוע :םע-- ,םי-- ,ןע-- .ן-- ןקיפַארט טימ (2
 ,ןקלָאװ ,(סנגעו ,סנגָאװ) ןגָאװ ,ןוּבשחו-ןיד ,םלוע-תיּב ,ןגיוּב ,םערָא

 .ַאאא םערוטש ,ןטָאש ,ןגער ,ןטסָאק ,ןכייצ ,ןטימ ,ןּבעל ,ןּפָארט

 ,רבד-לעּב :רע-- גנודנע רעטריטנעצקַאטשינ טימ עקינייא (3

 ,רוּביח ,רעטעמָאמרעט ,רעטַאעט ,רכז ,רעמאה ,רחא-רבד ,רעֿכעּב
 ,רעסעמ ,רעטומ ,(קרעװ--םירוּביח ,עיצַארעּפָא עשיטַאמעטַאמ--סרוּביח)

 .ַא"א רענלָאק ,רעטנעצ ,רעטעפ ,רעטָאפ
 ןופ ןלָאצרעמ ({ סָאלק) עקיסָאמלנער ןענעז ןערטנעצ ,ןערטַאעט

 .(910) רטנעצ ,רמאעמ ;ןלָאצנײא עכעלשידי-טשינ יד

 ,רענעייל ,רעגעי ,רעגניז ,רעקעּב :רע-- סקיפוס ןטימ ךַאסַא (4

 טעדליּב לָאמַא .ו"זַאא רעיירש ,רעּביירש ,רעדיינש ,רעּפעלש ,רערעל
 --רערעל רעד) ש} סַאלק ןטױל לָאצרעמ יד ןעמענ עכלעזַא ןופ ןעמ

 יד ,סנקירּביא) .ס-- טימ ,ךיז טכַאד ,ויא ךעלשידיי רעּבָא ,(רערעל יד

 | (.רָאפ טשינ ,ךיז טכַאד ,טמוק סרעטעּברַא

 יד ,(סענַאמגערּב ךיוא) סנַאמגערּב יד :ןעמענ-ןַאזרעּפ ךַאסַא (5
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 -טע ןוא סהשמ-רזעלא עכעלטע ,ןעלסּפעש עכעלטע ;סגייווש-עשטנָאּב

 ' .(ע"ש) סעסָאי עכעל

 +צדודןגמ ,ךוּפיה ,ןימאמ-ינא :ןויטנַאטסּבוס ערעדנַא עקינייא (6

 : .אאא חטש

 סע- טימ ,8 1

 .קינ-- ,קַאינ-- ,קי-- ,קַא- טימ (

 יוא) סענַאמגערּב יד -- ןַאמגערּב :ןעמענ- ןָאזרעּפ עקינייא (9

 ,(סנַאמגערּב

 -ייַּב עטסקינייװניא טּפָא ןעמוקַאּב ייז - ןעמזיטימעס עקינייא (3

 -- ןויזּב ,תופוע -- ףוע ,תויתוא -- תוא :גנוריטנעצקַארעּביא ןוא גנוג

 .תורוד -- רוד ,תולרוג -- ?רוג ,(תומזוג ךיוא) תואמזוג--אמזוג ,תונויזּב

 ,תובוח -- בוח ,תוליח -- ליח ,תואגח--אגח ,תודוסי--דוסי ,תוקיזה--קזיה

 ,תונּכשמ -- ןוּכשמ ,תומוקמ -- םוקמ ,תונושל--ןושל ,תונוּבשח--ןוּבשח

 --דוס ,תושפנ--שפנ ,תונוחצנ--ןוחצנ ,תונויסנ--ןויסנ ,תוירּבדמ--רּבדמ

 .,תונּברק -- ןּברק ,תוסוּכ --סוּכ ,(168) תולוק--לוק ,תוקפס--קפס ,תודוס

 .ַא"א תוחור--חור ,תועקרק--עקרק

 ףןָאגַאװ ,ןָאלוּב :ן- ןקיפַארט.טשינ םימ רעטרעװדמערפ עקינייא (4

 -רַאש ,(גנריטנעצקַארעּביא טימ - סענַאמרופ) ןאמרופ ,ןעמַאזקע ,ןָאקַאז

 | .ןַאטַאל
 טימ טּפָא (עשיװַאלס בור סָאד) ןויטנַאטסּבוס ערעדנַא עקינײא (8

 ,ןּבמעד ךיא) סעּבמעד - ּבמעד :;לַאקָאװ ןקידרעירפ ַא ןופ גנולעפרַאפ

 .ןעּפ ,קסיּפ ,טעמָאכ ,סעצנָאװרעשט - ץענָאװרעשמ ,םעקשרעװ - קָאשרעװ

 .א"א טסוק ,קצּפלָאק (| רעכײװ)

 .(ןשטנעמ ןגעװ) סעדרעפ שינָאריא טקעלַאיד ןײמ ןיא

 (טייּברעּביא ןשילַאקָאװ טימ ןוא רע- טימ ,ונַו 2

 יםעדיוּב ,דנַאּב ,דָאּב ,טרָא (רעמיטנגייא .צרעמ) םוטנגייא .,ייא .

 -ייּב .נייווניא טימ ,רעמייּב .צרעמ) םיוּב ,ךיוּב ,(רעמעדיוּב ,רעמעדייּב)

 ,ןייּב ,(טקרעמַאּבמוא טקעלַאיד ןשיװטיל ןרַאפ טּביילּב עֿכלעוו ,גנוג

 ,טסייג ,טוג ,ןטרָאג ,טָאג ,טערּב ,םענורּב ,זיורּב ,םעזעּב ,טַאלּב ,דליּב

 ךיוא) טֿכיזעג ,דילג ,'ןקָאלג ןעגנילק ,רעקעלג ןעגנילק,) קָאלג ,זָאלג

 .ןרָאד ,ךַאד ,ּבורג ,?ןטֿכעלשעג ךיוא) טכעלשעג ,טלעג ןטכיזעג

 -צ"עמ) טרעדנוה ,ןוה ,ץרַאה ,ןרָאה ,ךעטנַאה ,ןָאה ,ץלָאה ,זלַאה ,ףרָא-



 = טסוש

 ,דלַאװו ,דמעה ,(רעמיטקילײה .צרעמ) םוטקיליײה ,זיוה ,(רעטרעדנוה

 ,ךָאל ,ךעטשיט ,ךוט ,(רעטנזױט .צרעמ) טנזיוט ,ןָאט ,ּבייוו ,טרָאװ

 ,081) דָאס ,זָאנ ,ליומ ,ןַאמ ,ךעקעל ,דיל ,ךעלייל ,ּביל ,ךעטנַאל .דנַאל

 ,םינּפ ,ךעטסַאּפ ,(ןסַאּפ--סַאּפ רעּבָא ,חגסחסװז) סַאּפ ,(תודוס--דוס רעּבָא

 ,ךעטרַאפ ,סַאפ ,06186+ .צרעמ 4010 שיטענָאפ) ,קלָאפ ,ץַאלּפ ,ןַאלּפ

 --ןלָאק ,רעלעק) ?וק ,ןעצ ,גנוצ ,(ןייצ ךיוא ,רענייצ) ןָאצ ,דלעפ ,שַאלפי

 .ירק ,ןרק ,דיילק ,ץָאלק ,דניק ,ןרָאק ,ּבלַאק ,(או א --תולוק ,זטוסס8
 ,ןיטש ,ּבוטש ,ךעטער ,(רעמיטכייר .צרעמ) םוטֿכײר ,טור ,דָאר ,ךעטי

 .ערעדנַא עקינייא ןוא ןָאּפש ,סָאלש ,קיטש

 ם- רעדַא םי- טימ ,ויִש .3

 יּפילע ןעמזיטימעס-טשינ עקינייא ןוא ןעמזיטימעס ןרעהעג רעהַא
 .עיגָאלַאנַא

 סַאלק ןיא ןענעז גנוריטנעצקַארעּביא ןוא גנוגייּב עטסקינייװניא
 .טײרּפשרַאפ קרַאטש ןש

 טל ןוא לַאקָאװ ןטריטנעצקַא ןופ גנורעדנע רעד טיול .4
 :סעּפורג ףיוא ןַע סַאלק רעד ךיז טלייט גנוריטנעצקַארעּביא רעד

 ןיא לָאצרעמ ןיא .ה.ד) גנוריטנעצקַארעּביא טימ ָא עּפורג (( .5
 ,ןלטּב ,ןחדּב ,ןשקע ,ןינע ,(םיקסע) קסע :(ָא לַאקָאװ רעטריטנעצקַא רעד

 ,ןייד ,דסח-תולימג ,בנג ,חלג ,ןלזג ,יאּבג ,(םידגּב) דגּב ,ןינּב ,ןלעּב

 ,שדוח ,םֿכח ,ןוח ,ןסחי ,(םינוי) ןוי ,(םירֿכז) רֿכז ,(םיֿכרד) ךרד

 ,לשמ ,ךאלמ ,(םינצל) ץל ,בלול ,ןדמל ,שמוח ,(םיאלח) הלוח
 .גייא) םיעגושמ ,חקמ ,ןּתוחמ ,סחוימ ,רחסמ ,ןינמ ,גהנמ ,ךלמ ,לֿכאמ
 ףלא ,ןמיס ,(םירפס) רפס ,(םירדס) רדס ,דמושמ ,(רענעגושמ לָאצ

 רסיק ,(םירבק) רבק ,בצק ,ןצּבק ,(םימלצ) םלצ ,ןדחּפ ,(םיפלא)
 עשר ,(םינּבר) בר ,(םיבלּכ) בלּכ ,רעמזעלק ,(םירסיק ךיוא ,םירסק)

 ,(םיטבש) טבש ,(םיצקש) ץעגייש ,ןלדּתש ,ןֿכדש ,תּבש ,חוור ,(םיעשר) |

 .ַא'א (םירקש) רקש

 יָארַאנ) רַאנ ,(םינָאלוװיײט ,םילָאװייט) לווייט : ןעמזיטימעס-טשינ
 .(ןרַאנ ךיוא םינ

 ,(םיסרוקיּפַא) סרוקיּפא ,(םיחרוא) הרוא :גנוריטנעצקַארעּביא ןָא

 רתוס ,(םיתפומ) תפומ ,(םישרוי שרוי ,(םיאנּת) יאנּת ,(םינּב) ןּב
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 ,(םיטחוש) טחוש ,בתּכ ,ללּכ ,(םידדצ) דצ ,טרּפ ,אנוש ,(םירחוס)

 יחבש ,(םירמוש) רמוש
 ץראה-םע ,ןפוא :גנוריטנעצקַארעּביא טימ ַא עּפורג (2 6

 | .(םינתח) ןתח ,(םיטַאּבעלַאּב) סָאּבעלַאּב ,(םיצראה-םע)

 ,(םירוּבג) רוּבג :גנוריטנעצקַארעּביא טימ ֹו עּפורג ( 7

 ןויבא ,(םימותי) םותי ,(םיבוט-םוי .צרעמ ,ףעטנָאי ךיז טגָאז) בוט-םוי

 | ,(151 'לגרפ) .(םיבורק) בורק ,(םינויבא)

 ףָאטקַאד ,(סנדליג ךיוא ,םיניודליג) ןדליג :ןעמזיטימעס-טשינ

 .(םיריּוטקָאד)
 ןקז ,שדקה ,דּפסה :גנוריטנעצקַארעּביא טימ יי עּפורג (4 8

 ,רזממ ,ריח ,רבח ,(םיתינעּת) תינעּת ,תילש ,תילכּת ,(םינקו)

 .(םינֿכש) ןֿכש
 .סעדנוק : ןעמזיטימעס -טשינ

 דש ,תמ ,ץל ,רג :גנוריטנעצקַארעּביא ןָא

 .(! םידיחי-ןּב) דיחי"ןּב :גנוריטנעצקַארעּביא טימ י עּפורג (8 .9

 ,םיניװעמ) ןיבמ ,ליּכשמ ,קיזמ ,(םידיסח) דיסח ,(םידיחי) דיחי ,דימלּת

 / '1צ (םיציהּפ) ץיוּפ . ,(םיאיבנ) איבנ :,(םידיגנ) דיגנ + ,(םיניוויימ

 .(םִיייּבר) יּבר
 ,םיסנ -- סנ :גנוריטנעצקַארעּביא ןָא
 ךיוא ,םירוחּבכ) רוחב :גנוריטנעצקַארעּביא טימ ּו עּפורג (6 0

 ,(סכעּפייה ךיוא ,םיֿכוּפיה) ךוּפיה ,רוּביד ,לוגליג ,לוּבליּב ,(םירעכָאּב

 ,דומיל ,שודיח ,(םירוּביח) רוּביח ,בושי ,(םיצורּת) ץוריּת ,גונעּת

 ,דוּביּכ ,(םישוריּפ) שוריּפ ,(םיקוסּפ) קוסּפ ,ךוסֿכיס ,רודיס ,ןוגינ ,שוּבלמ

 .רוּכיש ,יוניש ,ךודיש ,ץוּביק
 :גנוריטנעצקַארעּביא ןָא ןוא גנוגײּב רעטסקינײװניא ןָא (7 .1

 ) םירוחי) ידוהִי ,ץד ,(ןריבג ,םיריבג) ריבג ,(ןּפוג ,םיפוג) ףוג ,יוג

 ,םימס) םס ,ןימ ,(ןשובל ,םישובל) שובל ,שוח ,(ןעמי ,םימי) םי

 .ץָאקש ,ריש ,סוס ,(ןעמס

 .ןרעױוּפ ,םירעיוּפ) רעיױּפ :ןעמזיטימעס-טשינ

 ך- רעדָא ךע- טימ .ִש 2
 / ,ףע- לָאצרעמ ןיא ןעמוקַאּב ל-- טימ ןעמענירענעלקרַאפ יד

 .ך- ןעמוקַאּב עלע-- טימ ןעמענ-רענעלקרַאפ יד

 רירָא:גיא ריט ?לפיװ ףיױא רָאנ קיטליג זיא גנורילומרָאפ עטצעל יד



 ןויא עלעשימ ןיא ע ןטצעל םעד ןשיװצ דישרעטנוא . גנַאלק םעד
 רעקיּבלעז רעד טשינ סע ויא שיטקַאפ ;ךעלעשיט ןיא ע ןטצעל םעד

 ,גנַאלק
 .ענ-רענעלקרַאפ ןייק טשינ ל ןקיפַארט טימ ןוויטנַאטסּבוס רעּבָא

 ףעלמיה -- למיה :ןע-- לָאצרעמ ןיא ןעמוקַאּב ןעמ

 ךעלדינק -- לדינק ,ךעלקיניא -- לקינייא :ןעמַאנסיױא

 שטָאֿכ) ןעלטיה -- לטיה ,(גנורענעלקרַאפ ןייק טשינ לַאמרָאּפ שטָאכ)

 .רַאפ ַא יװ לָאצרעמ יד טעדליּב "לגניריוא, .(גנורענעלקרַאפ ַא לַאמרָאּפ

 .ןעמַאנ-רענעלק

 -- ןעלטיּפַאק :|ןוא ש ןסַאלק יד ןעמ טרעטנָאלּפ טפָא 3

 .ךעלטעצ -- ןעלטעצ ,ךעלטיּפַאק

 טייּברעּביא ןשילַאקָאװ טימ .,סקיפּוס ַא ןָא .שֹז 4
 ,דרָאּב ,גרַאּב ,קָאּב ,(קנעּב .צרעמ) קנַאּב ,(רעדנעּב ךיוא) דנַאּב

 ,קַאה ,טנַאה ,טסַאג ,זנַאג ,(ןעגנַאג ,גנעג .צרעמ) גנַאג ,טסורּב ,רעדורּב

 ,גָאט ,(ןענוז -- ןוז יד רעּבָא) ןוז ,קַאז ,םערָאװ ,טנַאװ ,ףלָאװ ,טנוה

 ,(רעזענ ךיוא) זָאנ ,לגָאנ ,זיומ ,קרַאמ ,זיול ,זיוט ,ץנַאט ,ּפָאט ,רעטֿכָאט

 ,סופ ,(ןעלגיופ ךיוא ,לגייפ) לגיופ ,םעדָאפ ,שטַאּפ ,ןעמָאנ ,טכַאנ

 .צרעמ) וק ,ּברָאק ,ץַאק ,ּפָאק ,ּפָאצ ,(רענייצ ךיוא ,ןייצ) ןָאצ ,טסָארּפ

 ,ךָאטש ,טָאטש ,ךוש ,קָאר ,(ןגורק ךיוא) גורק ,קנַצרק ,ּפָאנק ,ּפַאלק ,(יק

 .רונש ,(ןעגנַאלש ,גנעלש) גנַאלש

 ןמיס ןלַאמרָאפ ַא ןָא לָאצרעמ ,יטוו 5
 ֹוצ ךיילג שיטענָאפ לָאצרעמ יד זיא ןוויטנַאטסּבוס עקינייא ייּב

 ,לָאצנייא רעד

 ןוא עמרָאפ.לָאצרעמ ןײק טשינ ןּבָאה ײז זא ,סע טסײה ךעלטנגײא

 ײטקעּפעד ןופ רעטנוא ךיז ןדײש ײז .לָאצנײא יד ריא םָאטשנָא ןצונאּב

 --רעניײא--לּפע ,ןטײטאּב ײװצ עמרָאפ ןײא טָאה ָאד סָאװ ,טימרעד עח

 .(169) רענייא-טסונגיוא ,רערעמ

 ,(סנקלָאװ ךיוא) ןקלָאװ ,גנירעה ,טכעה ,רַאה ,ווירּב ,לגייּב ,לּברַא

 -ניפ ,טנייפ ,לּפע ,רעמע ,תודע ,לפעל ,ט5ֿיל ,טירט ,קרעװ ,לשנייוו

 ,ףושיּכ ,(ןרעפיצ ךיוא) רעפיצ ,לגיצ ,טניירפ ,דרעפ ,רעטצנעפ ,רעג

 ,רעטסעװש ,טכער ,טֿכענק ,(םירָאמזעלק ןוא סרעמזעלק ךיוא) רעמזעלק

 .קירטש ,ןרעטש ,לוויטש



 :רע-- טימ עקיניא ךיוא ןרעהעג רעהַא
 .רעד ,רעטעּבוַא יד--רעטעּברַא רעד :סעמעט עלַאּברעװ ןופ (1

 רעמ יד ןדליּב ,ךיז טזָאלס ּוװ ,רעּבָא רעסעּב ;רעּבײרש יד--רעּביירש

 .(190) ס-- טימ לָאצ
 רעסעּב ךיוא ;רעקיטירק יד--רעקיטירק רעד :רעקי-- טימ (2

 .(סרעקיטירק יד) ס-- טימ

 רעד :ןעמענ עשיפַארגָאעג ןופ ןוויטקעידַא עטריױװיטנַאטסּבוס (3
 .רענַאקירעמַא יד--רענַאקירעמַא

 עקיסָאמלגערמּוא .ַׁשֵוַו 6
 :םינמיס-לָאצרעמ ייווצ טמוקַאּב טרָאװ ןייא (1

 --הבוט-לעּב ,םיפוג-ילעּב -- ףוג-לעּב :ןצַאזפיונוצ-ןעמזיטימעס (2

 --רחא-רבד ,םישרדמ-יּתּב--שרדמ-תיּב ,םייח-ילעּב--יח-לעּב ,סהבוט-ילעּב

 ,םימכח-ידימלּת--םֿכח-דימלּת ,(סרחא-רבד ךיוא) םירחא-םירבד

 ,ּפָא טבראטש ּפיט רעד

 -רעגנוי ,טײלעמערָא--ןַאמערָא :ןעמויטימעס-טשינ ןצַאזפיונוצ (ק

 --רעדורּב-:רעטוג ,ךעלקישטנַאמעגנוי--לקישטנַאמרעגנוי ,טיילעגנוי--ןַאמ

 .רעדירּב:עטוג

 .מידנּב--לדגּב :(ןעמזיטימעס ןופ בור סָאד) ןעמענ:רענעלקרַאפ (0

 ניק -- עלעדניק ,ךעלמירודיס -- לרודיס ,ךעלרעדירּב -- לרעדורּב ,ךעל

 .ךעלרעד

 ךעלריױח רָאפ טמוק'ס ;ּפָא טּבראטש ּפיט רעד זא ,סיױא טזײװ

 ,ל"נדא

 ןיא עמרָאפ.טכאראפ ןופ טײהנעװּפָא רעד יּב לָאצרעמ-טכַארַאפ (2

 : ,סעראּבײרש ,סעלאווימש ,סענאגיוא :לָאצנײא רעד

 רעדנַא ןַא טָאה לָאצרעמ יד) סעמעט ןופ גנוטֿפעלפפיונוצ (3

 .םישנ--השיא ,ייז--סע ,ייז--יז ,ייז--רע ,ריא--וד ,רימ--ךיא ;(לצרָאװ

 גנודליּבלָאצרעמ רעקַיײילרעיײװצ ןוכ ןליּפש ייַּב .7
 ,גנעג--גנַאג ,סעגערּב ,ןגערּב--גערּב ,סָארויּב ,ןעָארויּב--ָארויּב

 ,לפעל--לפעל ,ןּפערט ,ּפערט--ּפערט ,רעקעלג ,ןקָאלג--קָאלג ,ןעגנַאג

 ,(םו- טימ ערעדנַא ךיוא) ןעמומינימ ,סמומינימ--םומינימ ,ןעלפעל

 -ַאלּפ--ןַאלּפ ,ןרעױּפ ,םירעױוּפ--רעױּפ ,ךעלרודיס ,ךעלמירודיס--לרודיס

 .סעטסוק ,ןטסוק--טסוק ,רענייצ ,ןייצ--ןָאצ ,רענעלּפ ,ןענ



 קג ר

 ענעדישרַאפ ןּבָאה ײז .ּב.צ) ןלָאק-רעלעק ,(למוט==) תולוק--לוק

 ,ןלָאק ,רעלעק
 סעמרָאפ-לָאצרעמ ענעדישרַאפ ןּבָאה ןויטנַאטסּבוס עקינייא .8

 רערעמ) לשנייװ -- לשנייװ :ןטיײטַאּב עלעירעטַאמ ענעדישרַאפ טימ
 .ימסָאק) ןענוז ,(רעדניק) ןיז--ןוז ,(ןטרָאס רערעמ) ןעלשנייוו ,(תוריּפ
 סופ ,(ןליּבצנַאמ) רענעמ ,(גנויצַאּב-עילימַאפ) ןענַאמ--ןַאמ ,(רעּפרעק עש
 םיבתּכ ,(ןפוא-ּביירש) ןבתּכ--בתּכ (סָאמ) ןסופ ,(לײטרעּפרעק) סיפ---
 'םינּפ) סנרעטש ,(סרעּפרעק עשימסָאק) ןרעטש--ןרעטש ,(ןטפירשעג}

 ,(לייט

 לָאצרעמ יד זיא "ףרעמש, גנתמײצ רעד וצ זַא ,טנַאסערעטניא

 .סָאק ַא ָאד םנײמ ןרעמש שטָאכ ,('סנרעטש, ײװצ רימ םיג) "סנרעמש,
 .לײט-םינּפ ןײק טשינ ,רעּפרעק ןשימ

 לָאצרעמ יּבגל עוויטקעפעד ,ןֵנָז .9

 :לָאצניײא ןַא זיולּב טפָא ןּבָאה ןויטנַאטסּבוס ןטרָאס עקיזָאד יד
 ,קרעװ ,סעדייּבעג ,רעדנעל ,ןענָאזרעּפ ןופ ןעמענ) ןעמענ-גייא (

 .סורסייוו ,(הליפּת ַא) ירשא ,עקירעמַא ,םהרבא ,טסוגיױא :(וו"זאא םישדח
 .וו"זאא זַאקװַאק ,חסּפ ,דנַאל

 ,ירבע ,רבע ,שפניתמגע :ןעמענטקַארטסּבַא ןוא ןעמענפָאטש (2
 -על ,הּפרח ,טנגוי ,רעּבליז ,ףָאטשרעסַאװ ,ץלָאה ;דלָאג ,טיורּב ,תורישע
 .ו"זאא תונמחר ,עניטַאלּפ ,רעטוּפ ,רסומ ,רעד

 ,םוטנדיי ,גנורעקלעּפַאּב :ןוויטקעלָאק עקיּפעשסױא ןופ ןעמענ (3
 .טַאירַאטעלָארּפ ,טייהשטנעמי

 : ןוויטיניפניא עטריוויטנַאטסּבוס ;ןעגנוריוויטנַאטסּבוס עקינייא (4
 ,עטוג סָאד :ןימ ןטירד ןופ ןויטקעידַא עטריװיטנַאטסּבוס ; ןייג סָאד
 | .שידיי :שי-- טימ- ןֿכַארּפש ןופ ןעמענ .סטוג סָאד

 יס טצונַאּב ןרעװ ייז ךיז ,עמ :(399) ןעמָאנָארּפ עקינייא (8
 .רעדעי ,רענייק ,(לָאצרעמ סלַא ייס ,לָאצנייא סלַא

 .ַאֹּב ןוא ןעמזימימעס סרעדנוזַאּב ,ןװיטנַאטסּבוס ערעדנא עקינײא (6

 .םלוע ןםש ,(* םיּבר ,קסּפ ,גנוע :ןצאופיונוצ.ןעמזיטימעס סרעדנוז

 .הירה.שוח ,ליח-.תשא ,הרצ-תע ,האולמז

 ןענעק לָאצרעמ רעד יּבגל עוויטקעפעד יד ןופ ךַאסַא .0

 .("רעֿפליּב ןענעז םיּבר , טשינ ,"-עכליּב זיא םיּבר,) לַאצנייא זיא ?םיּבר , (*



 ןכעלטסניק רעקינייוװ-רעמ ַא טגָארט יז רָאנ ,עמרָאפ-לָאצרעמ ַא ןּבָאה ָאי

 יד ;ןעלסּפעש עכעלטע :טייטַאּב ןשיפיצעּפס ַא טָאה רעדָא ,רעטקַארַאכ

 ענעדישרַאפ) ןענייו ײלרעלַא ;ןטענַאלּפ ענעדישרַאפ ןופ ןטייהשטנעמ

 :רעװ עשיסור יד טימ רעילָאדָאּפ רעד -- ןשידיי ייווצ יד: ;(ןטרָאס

 ךיז ןּביײר ,ךַארּפשסױא רעשיווטיל רעד טימ רעװעשרַאװ רעד ןוא רעט

 .(קילַאיּב) ךעלהמלש ,ךעלהשמ ךיז ןליּפש ;(.דָאג) ערעדנַא סָאד ןַא סנייא

 ,ןויטנַאטסּבוס עקינייא ףיוא ןזייווּוצנָא טרָא סָאד זיא ָאד 1

 | :ןרעהעג רעהַא .עמרָאפ-לָאצרעמ ַא זיולּב ןּבָאה סָאװ

 .ל"גדא ןרעילידרָאק ,ןלענאדרַאד ,ןּפלַא :ןעמענ-ןגייא עקינייא 4

 ,םירוסי ,ןווייה ,םימשּב :עטקַארטסּבַא ןוא ןעמענפַאטש עקינייא (2

 .םייריש ,ךעלעדייר ,דייר ,םימחר ,ןעיילק ,םיקחרמ ,םינמוזמ ,םיקּתממ

 :טעמיס ייווצ ןופ ןעײטשַאּב סָאװ ,ןדנַאטשנגעג ןופ ןעמענ (3

 ןלוקַאּפש ,ןיליפּת ,ןזיוה ,ןלירּב :ןלייט עשיר

 א 3 ןוא ,ןעמזיטימעס סרעדגנוזַאּב ,ןװיטנַאטסּבּוס ערערדנא עקינײא 4

 ,םיכירכּת ,םירוּביד ,תומצע ,תובא , ןצאזפיונוצ.ןעמזיטימעס םרעדנוז

 ,םינילע תומלוע ;םיתוּבר ,יתוּבר ,ינּפ ,םיענושמ ,םיתמ ,םידמול ,םיאנּת

 יילב ,ןוי.ימכח ,תונויזּב-יוזּב ,תוכלמ ידנּב ,וניתובא תובא ,םיתפומו תותוא

 .א"א תוסוּכ:עּברא ,ןמה-ינּב.תרשע : ןעמענלָאצ טימ }שדוק

 -ַאק ,ןעלזָאמ ,ךעלעקנערּפש-רעמוז ,םירעדעג :ןעמזיטימעס-טשינ

 .ןקָאּפ ,סעלוקינ

 .ניק ןעק לָאצניא רעד יּבגל עויטקעפעד עקינייא וצ .,9

 . .ױה רעד ,לירּב יד :לָאצנײא ןַא ןרעװ ןפַאשעג ךעלטס

 :לָאצײװצ ַא ,ןטלעז ,רָאפ טמוק לָאצרעמ ןוא לָאצנײא ץוחַא 3

 טגָא'ס .(סיפ רָאּפ ַא) םילגר ,(םנעה רָאְּפ ַא) םידי ,(ןניוא רָאּפ ַא) םיניע

 .ןארַאֿפ קידנעמש טשינ זיא לָאצנײא יד) ל"גדא םידי רֶאַּפ ַא :ךיוא ךיז

 (144) לָאצרעמ ןוא לָאצנײא ןּופ טייטַאּב רעלַאמוָאנ רעד .4

 :ןעגנוגײנּפָא טָאה

 ןדנַאטשנגעג ערערעמ לָאמַא טייטַאּב לָאצניא (1
 ןדנַאטשנגעג ערערעמ טשינ לָאמַא טייטַאּב לָאצרעמ (2

 עלעירעטַאמ ענעדישרַאפ לָאמַא ןּבָאה לָאצרעמ ןוא לָאצנייא (3

 .ןטײטַאּב

 ,לָאצרעמ ןופ טיײיטַאּב ןטימ לָאצניײא .8

 -רַא יירד :לָאצניא ןיא ןעמָאנסָאמ רעד טמוק ןעמָאנלָאצ ַא ייּב

 100 ,העש 8 ,טנופ ןעצ  ,יירד ןישרַא ןַא ,('ןענישרַא, טשינ) ןיש

' 
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 סױרַא ןטערט ןעמענלָאצ סלַא .?ןטפערק-דרעפ, טשינ) טּפַארק-דרעפ
 "ןַאמ, סױרַא ןטעורט ןעמענסָאמ סלַא ןַא"א "ליפזַא ,לכיוו, ךיוא
 ,טרעדנוה ייוצ :אפוג ןעמענלָאצ ןוא ,ןַאמ 18 :ןשטנעמ ןלייצ םייּב
 "ןעלטרעפ, טשינ ,לטרעפ יירד

 :לָאצרעמ ןיא טמוק ןעמָאנסָאמ רעד .ה.ד ,ןעמַאנסיױא
 ;סעקיּפָאק יירד :ע-- גנודנע יד טָאה ןעמָאנסָאמ רעד ןעװ (א

 יַאֹּב טרעװ "גָאט ,שדוח ,ךָאװ; רעטרעװ יד ייּב ךיוא .סעדנוקעס 0
 ?"טַאנָאמ, ;(געט 3--גָאט 3) ןדישרַאפ טצונ

 םוֿכס ַא ןגעװ רָאנ ,סיירג ַא ןגעװ טשינ ךיז טלדנַאה'ס ןעוו ( 3
 -רַא ענעלַאטעמ יצ ץנרעצליה 3) ןענישרַא 3 :ןדנַאטשנגעג ערעדנוזַאּב
 ,רעסַאװ טימ רעזעלג ערעדנוזַאּב ףניפ -- רעסַאװ רעזעלג 8 ,(ןסָאמ-ןיש

 רשפא רָאג ןייז ןעק ,רעסַאװ טעטיטנַאװק עסיוועג ַא -- רעסַאװ זָאלג ּפ
 ַאֹּב ייוצ -- רעטרעדנוה ייוצ ,רעזעלג ןייק ןיא טשינ ,שַאלפ ַא ןיא
 .סנֿכײצ.טלעג רעדָא ןלָאצ ערעדנוז

 --רָאי טרעדנוה :לָאצרעמ ןיא טמוק אפוג ןעמָאנלָאצ רעד ןעוו (ג
 .ןרָאא רעטרעדנוה

 ןגעװ ךיז טלדנַאהס ןעװ ,ןימ ןשיגָאלָאיּב ַא ןופ ןעמָאנ 6
 קרַאטש זיא ּבײל רעד :ןימ םעד ןופ רעייטשרָאפ (ןדעי ןגעװ) עלַא

 .ֿכַילש רעטלַא רעד :ךיוא רעהעג רעהַא .(קרַאטש ןענעז ןּבייל יד-כ)
 סָאװ ,דיי ןטימ ,טנַאװ רעד ףיוא ּברעה םענעטעמרַאּפ ןטימ ץישט
 ;(ּפָא) רענעטלעז ץלַא ןרָאװעג זיא ,ןטפעשעג ענייז טריפעג טָצה

 סור םוצ  וָאקול ןוא רעֿכײרטסע יד וצ טרעהעג טָאה קצָאק
 .שטייד רעד ןיירַא זיא'ס ;(.ּפָא)

 :ןדנַאטשנגעג ערערעמ טשינ טיײיטַאּב לָאצרעמ 177
 יז ןופ קסּפ ןטכער ַא םוקֲאּב ךיא :לָאצרעמ עלַאנָאיצָאמע (

 ףיז ןליּפש וצ יױזַא יװ ,ןסיװ לָאמ ערעדנַא סָאד לָאז ךיא ,עדייּב
 .ַאט רעדמערפ ַא ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,טגערפ רע .(* (ע"ש) ץעק טימ

 "יז ענייז טימ ,רע טגָאז ,ביוחמ טשינ זיא רע .רעגייז ןייז וצ עט
 ךיוא טרעהעג רעהַא ;(** (ע"ש) סעטַאט עדמערפ ןטלַאהוצסיוא סרעג
 !ךעלעמַאמ ,יוא :ףורסיוא רערעלוּפָאּפ רעד

 --ץַאק ןייא לּכה-ךס, :"גנוקרעמנָא עֿכעלֿכַארּפש, סרעלייצרעד םעד טנַאסערעטניא (*

 ."ץעק ייז ייּב טסייה

 םָענופ ןוא ,סרעגייז ןרָאװעג ןיוש זיא רעגײז םענוֿפ, :וצ טיג רעליײצרעד רעד (**

 *!סעטַאט-- ןטַאט
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 ךעלרעטכעט :רעקָארָאס עלעמיש סא טפור 'סניװעג ןסיורנ, ןיא

 !ערעײט ענײממ

 ןייא וצ ךיז טדנעװ עמ ןעװ) טייג ריא :לָאצרעמ-טײקֿכעלּפעה (2

 .(ןָאזרעּפ ןייא ןגעװ רערָא ןָאזרעּפ ןייא וצ) ןעייג יז ,(ןָאזרעּפ
 םעד יּבגל רָאנ לָאצרעמ ַא ןופ עילָאר יד טליּפש םָאנָארּפ רעד

 .(013) ויטקעידַא םעד יּבגל טשינ רעּבָא ,ּברעװי

 יעג ןּבָאה רימ :טּפָא טגָאז רָאטװַא ןַא .לָאצרעמ עשרָאטװַא 63

 ינעטש טשינ רעּבָא ,לָאמַא ."ךיא, .טשנָא ןרעלקרעד ןלעװ רימ ,טגָאז

 .רענעייל ןטימ ןעמַאזוצ (רָאטוװוא רעד) ךיא :לַאצרעמ יד טײטַאּב ,קיד

 ןופ ץונַאּב ַאזַא ןפורנָא ןעמ ןעק "לָאצרעמ עקידרעטיירּברַאפ , 4

 .ה .ד ,טָאטש ןיא רימ ייּב .טשנָא) "טָאטש ןיא זנוא ייּב, יװ ,םָאנָארּפי
 .ַאפ ןיא ייז ייּב זַא ,טלייצרעד לַאסַאל, .,(ןיֹווו ךיא ּוװ ,טָאטש רעד ןיא
 (םיא ייּב .טשנָא) "שידיי טדערעג ןעמ טָאה עילימ-

 .נ .זא ןַא ןעװ ,טצונַאּב טרעװ (רימ םָאנָארּפ) לָאצרעמ-טעטסעיַאמ (8

 .סױרַא עכעלרעײּפ ןיא ךיז ןגעװ טדער (ל'גדא גיניק) ןָאזרעּפ עטניורקעג

 ףיוא ןדער ןעגָאזרעּפ עטניורקעג ןײק שטָאב .ןטנעמוקָאד רעדָא ןעגנומערט

 ץונַאב ַאא ןעק (רעשירַארעטיל) ךַארּפש רעד ןיא רעּבָא ,טשינ שידײ

 ,ןעמוקרָאפ

 דנַאטשנגעג ןײא רָאנ ןטײטַאּב לָאצנײא יּבגל עוװיטקעפעד עקינײא (6

 ,םיאנּת ,םיכירכּת :(ןלײצ ןײק ךיש טשינ ללּכ זיא'ס ּוװ ,ףירנַאּב ַא רעדָא)

 .סעלוקינאק

 ּבילוצ, ,(?םויסור) "טַאדלָאס ןיא ןַײנ, :ןלַאפ ערעדנַא ענעדיׂשראפ

 ףיוא; ;ָאטשינ זיא טלעג ןײק--ךאזרוא ןײא םנײמ עמ) "ןכאזרוא עלעיצנַאניפי

 .(דוסי ןשיטסיסקרַאמ ַא ףיוא--ךעלטנגייא) "תודוסי עשישסיסקרַאמ

 רעד טיול סָאװ .,ןויטנַאטסּבוס ייװצ ןעװ ,ןלַאפ ןארַאפ .8
 .ישרַאפ רָאג ןטייטַאּב ,לָאצרעמ ַא ןוא לָאצנײיא ןַא ייז ןענעז עמרָאּפ

 לצרַאװ רעד טמוקַאּב לָאצרעמ ןיא ןעו .ה .ד) ןדנַאטשנגעג ענעד
 יוק ,תושפנ--שפנ ,תונורֿכז--ןורּכז :(טייטַאּב ןלעירעטַאמ רעדנַא ןַא

 ,(126 לטיה--טוה 'לגרפ) תולנקי

 ןצַאזפיונוצ:ןוויטנַאטסּבוס 3

 :ױזַא ןלייטנייא ןעמ ןעק ןוויטנַאטסּבוס עטצעזעגפיונוצ .9
 113 88 ןופ םיללּכ יד טול ,גנודליב:ויטנַאטסּבוס עטשּפַא 1
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 טעדליּבעג ןיא "טייקידװענחצרַאװש, .ּב.צ ,ץַאזפיונוצ ַא ןופ רָאנ ,וו"א

 רעטרעדנוה יו טקנוּפ ,טייק-- סקיפוס ןטימ "קידװענחצרַאװש , ןופ

 .ץַאזפיונוצ ַא זיא ןײילַא "קידוװענחצרַאװש, רָאנ ,ןויטנַאטסּבוס ערעדנַא

 עד רַאפ רעירפ רָאפ ָאד טמוק גנוצעזפיונוצ יד :טדערעג שרעדנַא

 .(180) גנוריוויטנַאטסּבוס

 ירעטרעוו ,רענעטלעז ,רעדַא) רעטרעוװ ייווצ ןופ ץַאזפיונוצ ַא .ו

 ןענעז עדייּב רעדָא) וויטנַאטסּבוס ַא זיא ייז ןופ רענייא סָאװ ,(ןלייט

 שרעדנַא ,ןישַאמ-| יינ ןופ טעדליּבעג זיא ןישַאמיינ .ּב.צ ,(ןוויטנַאטסּבוס

 גנוצעזפיונוצ יד יו רעירפ ָאד זיא גנורױויטנַאטסּבוס יד :טדערעג

 .(ר"א 181) (ויטנַאטסּבוס ַא ןעװעג ץַאזפיונוצ ןרַאפ ךָאנ זיא "ןישַאמ,)

 יניא רָאפ טמוק גנוצעזפיונוצ יד ןוא גנוריױויטנַאטסּבוס יד .11

 .(201) קיטייצ
 +(209) סעיצאיװערּבַא עטריניּבמָאק ןליײטסיוא ןעמ ףרַאד רעדנוזַאּב .ןֵע

 -וצ ,גנומיטשּפָא ,לַאּפנָא ,שינעמוקסיוא :1 ּפיט ןופ ןליּפשייּב .0

 ,עכהשמ-לאימחר יד ,טײקיליײװגנַאל ,טּפַאשטניירפטוג ;וו"זַאא ןיֹוװנעמַאז

 ןענרעלרעד וצ סָאװ ,ָאטשינ ךעלטנגייא זיא ָאד ."טייקלדנעמ-םחנמ,

 .לעיצעּפס

 :ןלייטנייא רימ ןלעװ ן| ּפיט םעד 1

 (.װ .א 182) ץַאזפיונוצ רערַאנידרָא (

 (199) וויטנַאטסּבוס-| ויטקעידַא (2

 (193) וויטנַאטסּבוס-| ןעמָאנלָאצ (3

 (194) תוכימס (4

 (195) ץַאזפונוצ-לעלַארַאּפ (8
 (196) ץַאזפיונוצ-רינידרָאַאק (6

 (197) ןצַאזפיונוצ עשיערּבעה ענעדישרַאפ (?7

 (198) ץַאזפיונוצ רעלַאנָאיצַאנרעטניא (8

 .(199) ןצַאזפיונוצ ןופ ןצַאזפיונוצ ןעמוק ךָאנ ןלעוװ ,םעד ץוחַא

 ײקַא ,(38) לײטטּפױה-| לײטמיטשַאּב .ץַאזפיונוצ רערַאנידרַא .9

 ַאֹּב ;ויטנַאטסּבוס ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,לײטטּפױה .ןטשרע ןפיוא טנעצ

 .א"א ּברעװ ,וויטנַאטסּבוס--לייטמיטש

 ירעכיּב ,ץושטעּברַא ,ןַאּבנזייא :וויטנַאטסּבוס-| וויטנַאטסּבוס 3

 לדיימטסניד ,ןַאמספרָאד ,ערע-ןעמַאד .טַאירַאסימָאק-גנודליּב ,קנַארש

 .הבישי ,ּבולקטנגוי ,ךוּבגָאט ,זָאלּבנפײז ,טפעהַאּברעטרעװ ,רעטעװטסּברַאה

 {ס)ןקלַאפ ,לטרַאקטסַאּפ ,סַאװקלּפע ,טָאלפטפול ,לגניירדח ,רוחּב
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 -ַאּפ ךַאסַא !:ץַאלּפליּפש ,טֿכַאמנטַאר ,טרָאװטיײצ ,דיל(ס)גנילירפ ,עיזעָאּפ

 .ו"זאא ןַאמרעּבליז ,ןַאמגערּב :ןעמענ-עילימ

 (.סנ) ךעלסיּב-וז עטצעל יד

 .סקלָאפ) ס--"לעטשנשיווצ, ַא לָאמַא טמוק ןצַאזפיונוצ ןיא .4

 -ַארעטיל ןיא .(רעלעטשנווירּב) נ--,(עיגעלָאק-סנָאיצקַאדער) סנָא--,(עיזעָאּפ

 ןלעטשנשיוװצ יד ןפרַאװּוצּפָא ץנעדנעט עטנוזעג א ךיז טקרעמ רוט

 .קַאדער ,עיזעָאּפקלָאפ :(טײרּפשרַאפ קיניײװ ללֿכּב זיא סָאװ ,נ--ץוחַא)

 - ,"גנונדרָא-סעגאט, טשינ .088) (עיגעלָאק-ריטקַאדער רעדָא) עיגעלָאק-עיצ

 .?גנונעדרָא-גָאט, רָאנ

 ױצ, :ןצַאזפיונוצ ייּב ּפַא ךיא ןעמ טפרַאװ גנו--סקיפוס םעד

 .טעּברַא-ס)גנוטיירגוצ יװ ,רעסעּב) "?טעּברַא-טיירגוצ , רעּבָא ,?גנוטיירג

 -ןגייא ןַא ןעמוק ןעק ץַאופיונוצ ַא ןופ ליײטמיטשַאּב סלֵא .85

 ,ןלַארטש-ןעגטנער ,דרע-לארשי-ץרא ,(ןייטשרוג) לקיטרַא-ּבײל-ינַאמ :ןעמָאנ

 : .ךוּב-.לאומש

 נ--םעד) ףמַאקנסַאלק :לָאצרעמ ַא ןעמוק ןעק לײטמיטשַאּב סלַא

 .רעמ ַא רַאפ רָאנ ,לעטשנשיװצ ַא רַאפ טשינ ןעמענפיוא ָאד ןעמ ףרַאד

 .געט-בוט-םוי ילגרפ) געט-םיבוט:םוי ,(ןסַאלק ןשיװצ ףמַאק : סקיפוס-לָאצ

 .עמרָאפרענעלקרַאּפ ןײק טשינ טמוק לײטמיטשַאּב סלַא

 .ןעמַאנסיוא ;ליײטמימשַאּב ןפיוא ,ללֿכּב ,טמוק טנעצקַא רעד .6

 .קעסדיי; .(תינעּת-רּתסא ,דניקרעטסעווש ,טרעדנוהרָאי ,אנוש-םד) קיניײװ

 .(209) ּפיט רעדנַא ןַא וצ ןרעהעג ל"גדא ?עיצ

 !ןטנעצקא ײװצ םימ ,שיסור ןופ םקריװַאּב ,סױרַא לָאמַא טדער עמ

 -ירעד ןוא רעטרעװ ײװצ ָאד זיא שיסור ןיא ןשלַאפ זיא'ס ,ףמַאק - ןסָאלק

 ידַא ןײק טשינ-"ןסַאלק, זיא רעּבָא שידײ ןיא ;ןטנעצקַא ײװצ ךיא רעּב

 .ץאזפינוצ ַא ןופ לײמ א רָאנ ,חיטקעי

 .ַאַּב לָאמטּפָא זיא וימנַאטסּבוס ַא טימ ויטקעידַא ןא :בגא 7

 .בוט-םוי יא ןגָאז ןעק עמ בוא .ץאזפיונוצ ַא יװ ,רעכעלגעװַאּב ,רעמעווק

 .שידי ןופ הלעמ א ןוא םײקכײר ַא סע זיא ,געט עקידבוט-םוי יא ,געט

 ,(ת"זאא ּפיצנירּפטּפױה ,ךַאזטּפױה) .טּפיױה ןגָאז זומ עמ סָאװ ,סָאד רעּבָא

 .רַאפ ײז קידנענעק טשינ ,ל"גדא (ו"זאא דנַאטשוצּפמַאק ,רוטַאנּפמַאק) .ףמאק

 ןעמ ףרַאד רעּבידרעד .שידײ ןופ ןורסיח ַא זיא - ןװיטקעידא ףיא ןטײּב

 ,"ןטַאר , טימ לעלַארַאּפ ,ןייא טריפ עמ ןַא יו ,גנוניישרעד ַאזַא ןסירנַאב

 ןופ) ײשיטעװַאס , ווישקעידַא ןַא ךיוא ,ץַאזפיונצ ןופ לײטדנַאטשַאּב סלַא

 ַא טכַאמ ַא ןַארַאפ; .(וײטקעידַא ןייק ןרליב טשינ ךיז טוָאל יטַאר



 יי

 םעד ןָא ןײגַאּב ךז רעװש זיא ָאד - .עשיטעיװָאס ַא ןוא עזאושזרוּצב

 .היטקעידַא

 ,זָאלגנערּב :ווייטנַאטסּבוס--(עמעטּברעװ :רעיונעג) ּברעו .8

 ,םומינימ-ּבעלרַאפ ,ךוּברעל ,לַאזנעיל ,עלעגייפגניז ,רעסעמקַאה

 .עיגעלָאק-ריטקַאדער
 רָאנ ,ךיז טײרד סָאװ ,ּפָאק ןײק טשינ) שילַאמָאנַא זיא "?ּפָאקײרד,

 .(רעײרד-ּפָאק ַא

 טשינ טנעצקַא) וויטנַאטסּבוס--(עמעט-ויטקעידַא) ּברעװדַא .9

 ןסעגרַאפ טעמּכ) ןַאמערָא ,ןַאמלדײא :(לײטמיטשַאּב ןפיוא קידנעטש

 ,ךלימרעיוז ,רָאיּבלַאה ,לטרעוװוכיילג ,ןּפָארטרעטיּב ,(ץַאופיונוצ סלַא

 .צרַאװש ,עדייזרעטלע ,רעגריּבניילק ,קיטיירפצרוק ,יורפגנוי ,לדָאנרעֿפיז
 | ,טסּברַאהטעּפש ,ןושלמיטש ,לּפַא

 ,קלח.שירד :ןעײטש יטנַאטסּבוס- ּברעװדא ןוּפ ץענערג ןפיוא

 .?"גױא רעטעררַאּפ.לַאיצָאס ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא ,װ"זַאא קלח-טרעפ

 ,שטנעמטימ ,(ע"ש) השמ-לָאמניײיא : ןיטנַאטסּבוס-|-טנַאירַאװניא .0

 .ןטונימ.ןשיווצ ,ץנערעפנָאקרָאפ ,(.סנ) ןגױא-"סָאװרַאּפ ,

 .ל"גדא לקינײארוא ,קילגמוא :ןצַאזפיונוצ ענעסעגרַאּפ-רעהַא

 ןופ טעדליּבעג ןענעז ײז :רעהַא טשינ-ל"גדא ליפטימ ,לַאּפנָא

 .ןּברעװ עטצעזעגפיונוצ

 .סָאװ ,(.ס ןגילפ-ּבעל-גָאטןײא :יטנַאטסּבוס--עּפורגרעטרעװ 191 ,
 .םשינ-וא-רעהַא.טשינ רעד ,(.רּבָאד) ןעגנוּבעלרעּביא-ןעזעג:סָאװ-ןוא.-טרעהעג

 .םיבוט.תב.הרש ,(ע"ש) סענעשעק-ןזיוה.ענעטעמאס ,(קילערָאג) שטנעמ-:ןיהַא

 ."והימרי.ךולהּביָא רעד ףױא ,גָאט-םירוּפירַאֿפ ,(.רפ ךעלעּפָאטנַאֿפ

 ,(שטיײט)  ךַארּפש

 ןשיסקַאטניס ןייז טימ) וויטקעידַא ןַא טימ ץַאופיוננוצ .2
 .עמערַא :ןטייווצ ןפיוא טנעצקַא ,לײטטּפױה-|-לײטמיטשַאּב .(181) סקיפוס

 .ןַאמרעגנוי ,גנוירעליוו ,גנוירעּבָארג ,טניירפרעטוג ,רעדורּברעטוג ,(*טייל

 -טנַא סָאװ ,ךַאז ַא טייטַאּב .ןעמָאנלָאצ ַא טימ ץַאזפיונוצ .3

 ירד טימ רוגיפ ַא) קעיירד .לייט ןטשרע ןפיוא טנעצקַא . *...טלַאה

 .(ילּכ עקיסיפיירד ַא) סופיירד ,("ןקע;

 {ןטיװצ ןפיוא טנעצקַא ; לײטמיטשַאּב- לײטטּפױה .תוֿכימס .4

 נב רעדנַא ןַא וצ טרעהעג ןַאמערָא לָאצנייא יד (*
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 .('תּבש ןופ ןגינעגרַאפ ַא,) תּבש-גנוע ,("תמא ןופ טלעוו יד;) תמאה-םלוע
 ,("לארשי ןופ רעדניק יד,) לארשי-ינּב ,("הרצ ַא ןופ טייצ ַא;) הרצ-תע
 ןופ (ּפָאק) ּבױהנָא רעד,) שדוח-שאר ,'ןענרעל ןופ זיוה ַא;) שרדמ-תיּב
 .("ומחנ טנעיל ןעמ ןעוו ,תּבש רעד;) ומחנ-תּבש ,("שדוח

 -הוש ,ךלמ-ןּב ,לוק-תּב ,הּכלמ:תּב :ליט ןטשרע ןפיוא טנעצקַא
 ,ףסּכ

 רעטשרע רעד .קיטַאמַארג רעשיערּבעה ןופ ןעמוקעג זיא תוכימס
 רעטייווצ רעד ,םזיטימעס ַא קידנעטש זיא תוֿכימס ַא ןופ לײטדנַאטשַאּב
 -עג זיא תוֿכימס ,טסייה סָאד .םזיטימעס ןייק טשינ ןייז ןעק רעּבָא
 עקַאט רעּבירעד ןוא ,שידיי ןיא ּפיט-ץַאזפיונוצ רעוויטקודָארּפ ַא- ןרָאװ
 -טשינ א טימ) ןעגנודליּבינ ןופ ןליּפשייּב .קיטכיו זנוא רַאפ סע זיא

 ,דרָאּבצרַאװש-ןינע ,(ָאקטיװק) טֿפַאלש-ןינע :(לייט ןטייווצ ןשיטימעס
 תולג ,("ןָאפמָאק,) עיּפָארטנַאליפ תֹּב עסענָארטַאּפ ,(ע"ש) עיסנעּפה-לעּב

 ,("ןָאפמָאק;) גינעק-לוליח ,(.גרעּב) ןילרעּב-תואצוה ,(ע"ש) עמַאמפיטש
 ,(.סנ) טניװ ןמיס ןייק ןוא טניװ ןייק ,("סעמע,) עקוװַאטלָאּפײנ-השעמ
 ןסיוטשרַאפ ,("רעקעוו;) טנעדיזערּפה-אסּכ ,(ףיטש) רוטַארעטיל טרּפ ןיא
 ,(.רֹּבַא) ןריּפַאּפה-ּתאירק ,(ךיירנייוו) ןשטנעמ-ללּכ ןופ

 שנעצקַא ,לײטמיטשַאּב- לײמטּפױה ;(888) ץַאזפיונוצ-לעלַארַאּפ .5
 ,ןטײװצ ןפיוא

  רעכלעװ ,רעטעּברַא) רַאסימָאק-רעמעּברַא ,ןשּבה.ךלמ-גוע : .ּפׂשייּב
 .ץלָאה.טײש ,ךלמה דוד ,(רַאסימָאק ַא זיא

 '?סײה ךלמה ךוד :טיײטַאּב ןיא - תוכימס ןופ דישרעטנוא רעד
 .ךלֵּמ רעד ײא רעכלַעה ,רוד רָאנ ,ךלמ םענופ דוד טשינ

 ,?דנייש-ענייש ,לדנעמ-םחנמ :ןעמענ עלעּפָאט -- רעהַא טנעָאנ

 .טנעצקַא ,לײטטּפױה | לײטטּפױה :(654) ץַאזפיונוצ-רינידרָאָאק .6
 :.ּפשייּב ."'ו רעדָא "ןוא, ןעמוק ןעק ייז ןשיװצ ;ןטייװצ ןפיוא
 -ןושש ,תואלפנו-םיסנ ,הכרּב-לזמ ,הלּכןתח ,ןעּפ-ןוא-טניט ,עמַאמ-עטַאט
 ןּביג עמַאמ:עטַאט :לָאצרעמ סלַא טצונַאּב לָאמַא ןרעװ ייז .החמשו
 ,טלעג

 :שיערּבעה ןופ ןעמוקעג ,ןצַאזפיונוצ ענעדיׂשרַאפ ,7

 -הּכ ,הרז:הרובע ,ינש-רדָא ,לודגה-ןודא ; װיטקעידַא-|-ויטנַאטסּבוס
 לוד

 א
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 .תוּכמ.רשע ,תוװצמ-ג"ירּת ,תורּבדה.תרשע :ויטנַאטסּבוס--ןעמָאנלָאצ

 פ גנטלַאּפשוצ עכעלטסניק - (שיקרַאמ) תורּבדה עקילײה תרשע

 .ץאזפיונוצ םענ

 תוימשג ,עטָאלּבּבש עטָאלּב : ןויטנַאטסּבוס--י'--ּבש ,--וויטנַאטסּבוס

 ,םינויבאּבש-ןויבא ,(ע"ש} ָאנַארּפָאסּבש ָאנַארּפָאס ,תוימשגּבש

 .ײטש יײז ןופ עקינייא ,ןַצַאזפיונוצ עלַאנָאיצַאנרעטניא .8
 רעד .רעטרעוו עטריסקיפוס רעדָא עטריסקיפערּפ ןופ ץענערג ןפיוא ןע

 :לייט ןטייווצ ןפיוא בור סָאד טנעצקַא

 טפַאשנסיװ -- עיגָאלָאּפָארטנַא ,גנוּבעגצעזעגטסּבלעז -- עימָאנָאטױא

 ,רעקוקטייוו -- ּפָאקסעלעט ,גנוּבײרשטכער--עיפַארגָאטרָא ,ןשטנעמ ןגעוו

 .טײקמערַאװ -- רעטעמָאמרעט ,טנעדיזערּפ רענעזעוועג--טנעדיזערּפ-סקע

 עיגָאלָאליפ :טעדליּבעג לאמָאנא .רעּבײרש-ןעגנַאלק--ףַארגָאנָאפ ,רעטסעמ

 עּביל -- עיפָאסָאליפ ,עּביל ןגעו טפַאשנסיו טשינ ,טרָאװ םוצ עּביל--

 .טפַאשגולק וצ

 -צ רעטסקיניװניא רעד ייס ,ןויטנַאטסּבוס--ץַאזפיונוצ .9

 ןופ םענייא וצ ןרעהעג ןענעק ץַאזפיונוצ רעצנַאג רעד ייס ,ץַאזפיונ

 --("ןָאפמָאק,) עינַאּפמָאק-ןּפָארטרעטיּב : .ּפשייּב .ןּפיט עקירעקירעהַאזיּב יד
 ,|88 8 טול רעטסקיניײװסיױא ,189 8 טול ץַאזפיונוצ רעטסקינייװניא

 .ןיא--ןטַאנרעטניא-רעזייהרעדניק }תוֿכימס ַא ןיא ּתוכימס--םינּב-לודיג-רעצ

 .גיוז 195 8 סיול רעטסקיניײװסיוא ,183 8 טיול ץַאזפיונוצ רעטסקינייװ

 .טעטיסרעווינוא-טנווָא-רעטעּברַא ,ןעגנורענירעד-ןרָאירעדניק ,םייהרעדניק

 ןוא ,גנוריטנעצקא רערעװש וצ לָאמַא ןריפ ןצַאזפיונוצ עכלעזַא

 ַא ןטײטַאּב ןעק שחכַארּפשקלָאפ :;טײטַאּב ןקידקפס וצ וליפא לָאמַא

 ןיא קלָאפ םיײּב שוח-ךַארּפש םעד רעדָא ךארּפשקלָאפ רעד רַאפ שוח

 ,(שוהכַארּפש-קלָאפ ןוא שוח-ךַארּפשקלָאּפ ןדײשרעטנוא ןעמ ןעק טפירש רעד

 טגָאז ליּבָאמָאטױא .טשנָא ,ןצַאזפיונוצ ןופ גנוצריקרַאפ .0
 .ַאּבטסּבלעז, רָאנ ?טסּבלעז; טשינ רעּבָא טיײטַאּב'ס ,ָאטױא טּפָא ןעמ
 ןופ גנוצעזפיונוצ ןייק טשינ ללּכ ךיז טליפ'ס ,רעקיטכיר ,רעדָא "רעגעוו

 טצריקרַאפ טרעװ סַארגָאליק .(ליּבָאה) רעגעװַאּב ןוא (ָאטױא) טסּבלעז

 .ו"זַאא ָאמַאניד ןיא ןישַאמָאמַאניד ,ָאניק ןיא ףַארגָאטַאמעניק ,ָאליק ןיא
 ןעק "דנַאּברַאפטנגי רעד, .טשנָא :רעטרעװדמערפ טשינ וליפא :

 .רַא-םָאלּפיד, .טשנָא ,ןימ רעטשרע) '"טנני רעד, ןרעה לָאמטּפָא ןעמ

 ."םָאלּפיד,--"טעּב

 (6) קיטַאמַא-ג עשידיי



 פו =

 .גנוריױװיטנַאטסּבוס רעקיטייצנייא טימ גנוצעזפיונוצ .1
 ןייק ָאטשינ-- "ךוּב ַא ןופ רעטלַאה, טשינ טסייה "רעטלַאהכוּב , ,(179)

 יז; יװ) טשינ ךיא טסייה סָאד ,טײטַאּב ַאזַא טימ רעטלַאה טרָאװ

 טרָאװ ןייק ָאטשינ--ןטלַאזֿפוּב טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רעד,--("רעג

 ןוא "ךוּבכ  ןַארַאפ ?טרָאװ ַאזַא טעדליּבעג זיא עשז יװ ."ןטלַאהכוּב,

 -נַאטסּבוס ַא טמוק קיטייצניא ןוא טצעזעגפיונוצ ןרעװ ייז :"ןטלַאה,
 ַא ןיא רעטרעװ עכלעזַא סיוא רימ ןלייט רעּבירעד .סקיפוס רעשיוויט-
 .יירד ,רעגיוז-טולּב ,(קילערָאג) רעײג-טייז-ַאןָא : ּפשייּב .ּפיט רעדנוזַאּב
 ,רעֿכַאמנצנוק ,(ווָאלירק ןופ .זרעּביא ,ןַאלּפַאק) קינרעּבײװ

 ױהצ ןפור ןעמ ןעק יװַא ,סעיצַאיװערּבַא עטריניּבמָאק .2
 ענעדישרַאפ ףיוא ןלייטנייא ייז ןעק עמ .ןעגנוצריקרַאפ ןופ ןצַאזפיונ
 :עטסקיטכיוו יד ; ןטרָאס

 ץוחַא) ץַאזפיונוצ ַא ןופ לײטדנַאטשַאּב ןוא טרָאװ ןדעי ןופ 4 |
 טרעװ (עקיטייטַאּב עקינייא ץוחַא ךיוא לָאמַא ,רעטרעוו עקיפליהַאּב יד
 -ַאֹּב "גנודליּב רַאפ טַאירַאסימָאק-קלָאפ, .טשנָא :ּבײהנָא רעד ןעמונעג
 גנונעדרָאנײא-דרע רַאפ טפַאשלע עו .טשנָא ,"דליּבמַאקלָאפ , ךיז טמוק

 ."דרעזעג,--"ןדיי ןופ
 רעד ,טצריקרַאפ טרעוו (ויטקעידַא ןַא) טרָאװ רעטשרע רעד (2

 עשיטסינומָאק ,עיצקעסדיי--עיצקעס עשידיי :ץנַאג טּביילּב רעטייווצ
 .יטרַאּפמָאק--ײטרַאּפ

 מָאק-לַארטנעצ :ץַאזפיונוצ ַא ןופ ןליײטדנַאטשַאּב רעדָא רעטרעוו יד

 -- עניַארקוא ןופ (סעקיװעשלָאּב) ײטרַאּפ עשיטסינומָאק ,יַאקעצ,--טעטי

 .(אעּבעּפַאק ךיז טיעייל) "וא (ּב) ּפ קע

 :שינײטַאל יד ,ןעעז רימ יװ ,ןעמונעג ןרעװ ןעמענ:תויתוא יד

 .(ףוק-קידצ טשינ ,אקעצ) עשיסור

 .םָאק ,רעגערטרוטלוק) רעגערטטלוק :ןּפימ ערעדנַא ךָאנ ןארַאפ

 .("גוימָאק, ןכעלנײװעג ןטָאטשנָא .ןרעפעפ יײּב) טנגוי

 ,לײטדנַאטשַאּב ןטצעל ןפיוא--טנעצקַא רעד

 יא ַאדורט טעװָאס,) ָאטס :שיסור ןופ ןעמּונעג ןרעװ עקינייא 3

 .קעלע ,עיצולָאװער,;) םער :ןעמעננָאזרעּפ עיינ סרעדנוזַאּב ,("ינָארָאּבָא

 .ל"גדא ("רימ ,עיצַאקיפירט

 וצ (ךַארּפש רעשירַארעטיל רעד ןיא ץנעדנעט א ךיז טקרעמ'ס

 ןטלַאטשנַא.ןטַאר ןופ געמענ) סעיצַאיװערּבכַא עטריניּבמָאק עשיסור ןטײברַאפ

 2 א
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 ַא ןיא רָאנ ןרעװ טקיטכערַאּב ןעק ץנעדנעט ַאא .עשידײ ףיוא (ל"גדא:

 .קעסװעיג יװ רעכעלריטַאנ סיװעג זיא 'עיצקעסדײ, .םענרַאפ ןטצענערגַאּב

 .קפס ַא ןױש זיא ,'קיצװ,; יװ רעכעלריטַאנ 'קאצא, זיא יצ רעּבָא ,"עיצ

 ,רעטרעװ עשיסור ןופ גנוצריקרַאפ סלַא טשינ ןעמונעגֿפױא םרעװ 'קיצו,

 .דזעױא ,עקײשטַאי יװ רעגײטשַא ,טרָאװדמערּפ רעצנַאג ןײא סלַא רָאנ

 טפָא רעּבירעד זיא עשידײ ףיוא סעיצַאיװערּבא עשיסור ןופ םיּברַאפ רעד

 .עיגרענע-ךַארּפש ןופ גנודנעװשרַאפ עטסיזמוא ןַא רָאנ;

 :סעיצאיװערּכא עשיערּבעה עּפורג ענײלק ַא טםײטש רעדנוזַאב ,4

 זיא ּפיט.גנודליב רעד .יקחצי המלש יּבר - "שר ,ףרשףןײ -- ש"יי

 ' .טיוט

 םוצ--) .ּב .צ יװ ןטפירשנָא עכלעזַא זַא ,ךיז טײטשרַאּפ 5

 רעד וצ טשינ .ןןרעהעג (עטרבח-כ) עט'ח ,(רבה=) .'ח (ליפשטייבי

 םשינ ךיז םגָאז ןגָא גנונײשרעד עשיפַארג ןײר ַא ןענעז ײז -- .ךַארּפש

 (עטַאכ ,ַאכ ,עּבעצ

 -רַא) 'רָאקּברַא, ןופ :גנונישרעד ַאזַא ךיוא ןקרעמוצנָא יאדּכ 9.6

 סיוא ךיז טעדליּב "זאא "רָאקדעּפ, ,'רָאקפרָאד , ,(םנעדנָאּפסערָאק-רעטעּב-

 .ַא .א ןרָאקּפרָאד ,ןרָאקּברַאפ .ּב .צ ,(טנעדָאּפסערָאק==) 'רָאקא עמעט ַא

 .(38) ל"גדא םזי- ןופ טײקידנעטשּבלעז רעד טימ שינָאלַאנַא זיא'ס ,"ןרָאקי

 ןעגנוריוויטנַאטסבוס 4

 :גַאטסּבוס ןעק עּפורגרעטרעװ עדעי רעדָּא טרָאװ סעדעי 5207

 ,יטקעידַא רעדנַא ןַא רעדָא לקיטרַא ןַא קידנעמוקַאּב ,ןרעװ טריוװיט
 ,ןמיס זיאס ןֿכלעוװ ַא ללֹכּב יצ ,עמרָאפלָאצרעמ עשיוויטנַאטסּבוס ַא רעדָא
 .נַאטסּבוס ןּפיט עקינייא .וויטנַאטסּבוס ַא ןופ ,עיצַאיצָאסַא עזיולּב וליפַא
 - :ןעגנוריווימי

 טשינ "ןֿכַאל, זיא "טנוזעג זיא ןֿכַאל טפָא; ןיא ,וויטיניפניא (
 ןיא רעּבָא ,ּברעװדַא ןַא ךיז וצ טפעהַאּב רע--היאר ַא ,טריױװיטנַאטסּבוס

 .ניא ןטריוויטנַאטסּבוס ַא רימ ןּבָאה "טנוזעג זיא ןֿכַאל (סעטפָא) רעטּפָא;

 ןטעלג א ,ןעלטרעצ ַא ,ןשוקַא ,שיינ ַא עּביל א רעדיוו ןוא .וויטיניפ
 (,פָאה) ןפירט סנגייווש ,ןסילפ סנגייווש ; (.זייר}

 טמוקַאּב טלָאמעד :וויטַאװקַא ןַא ןעמוק ןעק וויטיניפניא ןרַאפ
 ןּבעג הקדצ ריא ,ןליּפשלדיפ סָאד :ץַאזפיונוצ רעטריוויטנַאטסּבוס א ךיז
 ,שיפ עקידעכָאק שירפ יד ןופ היר רעד .(שַא) םש ַא טַאהעג ךָאד טָאה

 .(שַא) ןכַאמ תּבש ןופ ,סעמיצנרעמ ןיפ



 = יע עב

 ףןקירעגנוה םעד טשינ טייטשרַאפ רעטַאז רעד :;וויטפעידַא (2

 .עקילייה סָאד ,עטוג סָאד ;(.רּּפ רעמייּב ןופ ענעלַאפעגּפָא סָאד ןעלמַאז

 .סעצנַאג ןייא ;ןסטכעלש ,סנירג ,סטוג ,עטֿכעלש סָאד

 ןדליּב ייז ;רענַאקירעמַא רעד :ויטקעידַא רעֿכעלרינילקעד-טשינ

 רענַאקירעמַא יד, רעּבָא ,?ןירענַאקירעמַא יד,) ןי--טימ ןעמענ עכעלּביײיװ

 ,("יורפ

 עטריוויטנָאטסּבוס עכלעזא םשינ טדײל שידײ זַא ,ךיז טכַאד

 :רָאפ, לפיוו ףיױא .ּב .צ ,טריויטנַאטסּבוס רָאנ ןעמוק סָאװ ,ןװיטקעידַא

 סלֵא ךיױא רע טרעװ ,ויטקעידַא סלַא רָאּפ טשינ טמוק "רעקידנציז

 ,"רעציזרָאפ, ףיוא ןטיּברַאפ ןוא ןטימעגסיוא ויטנַאטסּבוס

 +ןויטנַאטסּבוס סלַא טדנעװעגנָא טּפָא ןרעװ ןעמענלָאצ (3

 עטשרעּביױא יד ;סַאג ןיא ןפָארטעג ּבָאה'ֿכ סָאװ ,יירד יד ;ייווצ ןעייג'ס

 ,טנזיוט ןעצ

 .(ןֿכַארּפש ןופ ןעמענ) וו"זַאא שיסור ,שידיי ,ןּברעװדַא (4

 .ײטַאּבלּפ סלַא שצונַאּב לָאמַא ןרעװ ןעמָאנָארּפ-ןװיטנַאטסּבוס (8

 ברעײמ רימ זיא 'ךיא, ןײמ ; גנוריויטנַאטסּבוס ןימ ַא ךיוא זיא'ס --עקיט

 רעסיורג רעד ן(.דא) סרעצעמע יד טימ ץזָאל ורוצ םיא לָאז עמ

 | (406) 'רימ,
 טרעיודעג ןיוש רעד .ּפָא ךייא ךיא ּביג ןיוש :טנַאירַאװניא (6

 קירוצ ןייק טשינ ,ןיהַא ןיק טשינ ָאטשינ ;?רעקעוו) 90 טונימ ַא

 .(שטייט) ןעָאד ןוא סנטרָאד ;(ע"ש)

 ;ןטפעהַאּברעטרעװ עצנַאג (
 ןטימ ןויא רעד ;חספ-ךָאנ ןעװעג ןזיא ןסיורדניא :רענעּפָא

 .(ע"ש) ןוויוא-ןפיוא

 .סנמה; ֹוצ ךיז םיצ "א; ּוװ ,הלפמ.סנמה ַא טאהעג ;רעהַא טגעָאנ

 .(481) 'הלּפמ

 ןיימ רעּביא טשינ טגנעה !לחומ-עשז-טייז ּבר :רענעסַאלשעג

 *?גנַאג ַא ךימ גלָאפ, ַא ןופ טּבעלעג טָאה קידצה ףסוי ;(ע"ש) ּפָאק

 -סױרַא ;ע"ש) סָאװ-ךיא:סייו ַא ןסקַאװסיױא םיא ןופ לָאז סע ;(ע"ש)

 -ךייא-רעייז.ךימ.טיירפ:.סע; ףיוא תוחוּכ עטסעּב יד ךיז ןופ ןעלֿכיימש

 ,(.דַאנ) "סנענעק-וצ

 !םעד סעּפע טָאה עלעסָאי ;סעזארפ ןוא רעטרעװ עקיכַארּפשדמערּפ

 .ןָאזעניר) טַאהעג טנײפ הינקרוּפ חמציו
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 .דַא ןקיפליהַאּב ַא ךיז וצ ןעיצ ןענעק ןוויטנַאטסּבוס ךַאסַא 8

 ַא, טנַאירַאװניא ןקיפליהַאּב ַא רעדָא "(םעד ,סָאד ,יד) רעד ,, וויטקעי
 ,רעטרעװפליה עקיזָאד יד ןופ עיצקנופ רעדנװַאּב רעד ּבילוצ ."(ןַא)
 .לקיטרַא ןעמָאנ רעדנוזַאּב ַא יז ןעמ טיג

 טשינ לקיטרַא טמענרַאפ 81 8 ןופ ןסַאלק עשיטַאמַארג יד ןשיווצ

 .טרָא רעדנוזַאּב ןייק

 יטשַאּב ןוא ןקימיטשַאּבמוא ןשיװצ (םײטַאּב ןיא) עיגָאלַאנַא רעּביא

 .רינילקעד םׂשינ א רַאפ ןטלַאה ןטשרע םעד ןעמ ןעק ,לקיטרַא ןקימ
 .תימקעידַא ןכעל

 ןיא .לקיטרַא ןימרעט םעד ןָא ןײגַאּב ךיז ןעק עמ זַא ,ךעלגעמ
 .ַאּבמוא ,טרָאװמיטשַאּב ןעמענ יד טריפעגניא ךיא ּבָאה דוּברעל-לוש ַא

 ,טרָאװמיטש

 -(סקיפערּפ ןײק טשינ) טרָאװ רעדנוזַאּב ַא זיא לקיטרַא רעד .9

 ,גנננרעלרעד 'לגרפ) 8 8 ןופ ירעטירק ןטיל ןזיװרעד גנירג טרעװ סָאד

 ַא ךױא ךךײלנרַאפ ;ןעלקיטרַא ןײק טשינ ןענעז '8א ,רעד;, ּוװ ,יאדװַא

 ענעגײא ןא ּבָאה ךיא, ןגָאז ןעק עמ :םינּפַא - םינּפ ַא ,םײהַא -- םיײה
 ײג ךיא, תגָאז םשינ ןעק עמ רעּבָא ,,םײה; ןופ "ַא, ןסײרּפָא .ה.ד ,'םײה

 טשינ ןעמ ןעק ָאד .ה,ד ,'םײהא ךיז וצ; טײטַאּב ןטימ 'ם"ה ןײמ ַא

 .('םײה, ןופ "ַא; ןסײרּפָא

 ךיא ,"רעקיּבלעז רעד ,רעקיזָאד רעד, ןקעװרעד ןענעק קפס ַא
 ,טרָאװ רעדנװַאּב ַא סלֵא .ה.ד ,לקיטרא סלַא "רעד, ָאד טכַארטַאּב

 רעדנַא ןײק ןעמ ןעק 'רעקיּבלעז ,רעקיזָאד, ןוא "רעד, ןשיװצ שמָאב

 ,8 8 ןופ ירעטירק ןופ טקנוּפ ןפיוא ךיז ץיטש'כ .ןקעטשנײרַא טשינ טרָאװ

 רעד, ;:סעּפורג עכעלסירעצ םימ עינָאלַאנַא ןגעװ טדער רעכלעװ

 ןײז ןעק'ס ּוװ ,'רעסיױרג רעד, םימ שיגָאלַאנַא רימ ײּב זיא "רעקיזָאד

 ,ןקיזָאד ןטימ ,ןקיּבלעז םוצ, ןַארַאפ ;"רעסיורג קרַאטש רעד; .ּביצ

 טּבײה טרָאװ רעקידרעטייװ רעד ןעװ ,ַא .טשנָא טמוק ןַא .0
 .טעטירָאטױא ןַא ,רעקירּביא ןַא ,תמא ןַא :לַאקָאװ ַא טימ ןָא ךיז

 ַא רַאפ סרעדנוזַאּב) לַאקָאװ ַא רַאפ ךיוא "ַא, רָאפ רעּבָא טמוק'ס
 .(עיגָאלַאנַא ַא ,טסיֿכרַאנַא ַא :נַא טימ ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,טרָאװ

 ."ַאזא, .טׂשֹנָא "אזא, טצונַאּב לָאמַא טרעװ "ןַא, םימ שיגָאלַאנַא

 ַא ייּב רָאנ ןעמוק ןעק ,ויטקעידַא רעדעי יװ ,לקיטרַא ןַא 1
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 רעד .טריוװיטנַאטסּבוס טרעוװ סָאװ .טרָאװ ַא ייּב רעדָא ,וויטנַאטסּבוס

 רעד .גנוריויטנַאטסּבוס ןופ ןמיס ַא ןוא לטימ ַא זיא אפוג לקיטרַא

 ךיז טיצ סָאװ ,ויטקעידַא ןרַאפ ןוא) וויטנַאטסּבוס ןרַאפ טמוק לקיטרַא

 העדעי יװ טרינילקעד טרעװ "רעד, לקיטרַא רעד .(ויטנַאטסּבוס םוצ

 .לַאפגיוּב ,ןימ ,לָאצ טיול -- ויטקעידַא רעדנַא

 גנויצ יד ,וימקעידַא ןדעי ײּב יװ ,ןזײװ סעמרָאפ.םיטשמימ יד ,9

 טימרעד ןעמַאוצ .װיטנאטסּבסס םענעי רעדָא םעד וצ לקיטרַא םענופ

 ןופ ,לָאצ רעד ףיוא לָאמַא ,לַאפניוּב ןפיוא זײװנָא ןא רַאֿפ ײז ןעניד

 (לּפע יד-לּפע רעד ,שיט םעד-שיט רעד) וװיטנַאמסּבוס

 ןפיוא זײװנָאפ ןַא רַאפ טניד לקיטרא רעד זַא ,לָאמַא טגָאז עמ

 העד ןימ ןכלעװ וצ ,קיטכיװ טשינ זיא דײר ןיא :שידרוסּבַא זיא'ס--"ןימ

 עכעלריטַאנ יד ןטכַארטַאּב טשינ ךָאד ןעק עמ ;טרעהעג וװיטנַאטסּבוס

 -םערפ ַא סלַא ךארּפש יד טנרעל סָאװ ,םענײא ןופ טקנופדנַאטש ןופ דײר

 לָאז לקיטרַא רעד ידּכ ,ןײז טסּוװַאּב טּפָא ףרַאד ןימ רעד ,הּברדא !עד

 םדנעװ ?װיטַאד יצ יטַאנימָאנ-"ּפָאק רעד, לאפנױּב םעד ןוײװ ןענעק

 'ּפָאק, זיא ןיֿמ רעכלעװ ,םעד ןָא ךיז

 ײװ ,טשינ טײטַאּב רע ?לקיטרַא רעד טײטַאּב עשז סָאװ .3
 ךָאד זיא רע -- דנַאטשנגעג םעד ןופ ןמיס ןייק ,ןויטקעידַא ערעדנַא

 -נגעג םעד ןשיװצ  גנויצַאּב עסיװעג ַא רָאנ טײטַאּב רע .קיפליהַאּב

 : .רערעהוצ ןטימ רעדָא רעדער ןטימ דנַאטש

 -ַאּבמוא רעדָא זיא דנַאטשנגעג רעד זַא ,טנֿכײצַאּב (ןַא) ַא .4

 םעד ןופ ןרַאילּפמעוקע ערעדנַא ןשיװצ טנערעפידניא רעדָא ,טנַאק

 ןעװ -- (.סנ) ןעוועג טניװ ַא זיא ןסיורד ןיא :.ּפשייּב ,ןימ ןקיּבלעז

 עלעּביטש ןיא ;ןעװעג טשינ דייר ןייק טציא זיּב ךָאנ זיא טניו םעד

 ךָאנ זיא (רענעיל) רערעהוצ םעד -- (.סנ) טנערּבעג לצינַאק ַא טָאה

 ןרעטש ןטייװ ַא ּביױש ןיא טכוז עמַאמ יד ;טנַאקַאּבמוא לצינַאק סָאד

 .(םינזח יד ןופ רענייא--) ןוח ַא זיא רע ;ןֿכלעװ יּבַא -- (.ּפָאה)

 ןקימיטשַאּבמוא םעד לָאצנייא ןיא טָאה וויטנַאטסּבוס ַא ןעוו 8

 .עג שרעדנַא) טשינ לקיטרַא ןייק רָאג לָאצרעמ ןיא רע טָאה ,לקיטרַא

 ישטנעמ ַא טײג'ס :(לָאצרעמ ןייק טשינ טָאה "ַא; טרָאװ סָאד :טדער

 .(221) ןשטנעמ ןעייג'ס

 :רַא ןקימיטשַאּבמוא ןטימ טמוק וויטנַאטסּבוס ַא; :טגָאז עמ ןעװ

 -גייא ןַא זיא'ס ּביוא--ןקימיטשַאּבמוא ןטימ רעדָא :ןעמ טניימ ,"לקיט

 .לָאצרעמ ַא זיא'ס ּביױא--לקיטרַא ןָא רָאג רעדָא ,לָאצ

.0( 



 טיי ב7 =

 זיא דנַאטשנגעג רעד זַא ,טנכײצַאּב "(םעד ,סָאד ,יד) רעד} 6

 ןרעװ טנַאקַאּב דלַאּב טעװ רעדָא ,טנַאקַאּב רערעהוצ םעד רעדָא
 ןופ :.ּפשייּב .(טלעװ רעד ףױא רענייא) םוקינוא ןַא זיא רע רעדָא
 ןייז ןיא טניװ רעד רָאנ ךיז טָאה דלַאװ ןיא רעמייּב ןופ ןוא ,דלַאװ
 ןיש'ס ןֿכלעװ ןגעװ ,טניװ רעקיּבלעז רעד -- (.סנ) טרעהעג ןעמורּב
 -- (.סנ) טזָאלעג גרַאּב (םעד וצ--) םוצ ךיז טָאהמ ;ןעװעג טדערעג

 ןױש זיא'ס ןֿכלעװ ןגעװ --) ןוח רעד זיא רע ;גרַאּב ןטסּוװַאּב םוצ
 יד םעניימ רעצנַאּפ םעיינ םוצ טנייה טָאה ןוז יד ;(טדערעג ןעװעג

 ףיוא ןוז ןייא רָאנ ןַארַאפ -- (.פָאה) טיילעגוצ עקסיל ענעדלָאג עטצעל

 טעװ טסקעט ןופ -- (קרעװ ַא ןופ ןעמָאנ) "עשטַאילק יד, ןטלעװ רעד
 .עשטַאילק ַא רַאפ סע זיא סָאװ ,ןרעװ רָאלק

 --?רעד, לקיטרַא רעד טסייה ןטיײטַאּבטנורג עקיזָאד יד טיול .7

 .רעקימיטשַאּבמוא -- "א; ןוא רעקימיטשַאנ
 .מםיטשאּבמוא ןוא רעטמיטשַא ּב ײז ןעמ טפור ךעלנײװעג

 .רעט

 ;לקיטרַא ןַא ןָא טמוק וויטנַאטסּבוס ַא ןעװ ,ןלַאפ ןַארַאפ .8
 ןופ רעדָא טרעװ םעד ןּבָאה ןײלַא ןעק לקיטרַא ןופ טײהנזעוװּפָא יד

 ,לעמ,) ןקימיטשַאּבמוא םענופ רעדָא ("השמ,) לקיטרַא ןקימיטשַאּב

 ןעמ ןעק 916 ,214 םענופ ןעגנוזייונָא ענײמעגלַא יד ץוחַא .("ןשטנעמ
 :ןלַאטעד עקינייא ןזייװנָא ךָאנ

 ןקימיטשַאּב ןטימ ןעמוק ןעמענטקַארטסּבַא ןוא ןעמענּפָאטש .9
 םעד טָאה לקיטרַא ןופ טײהנזעװּפָא יד ;לקיטרַא ןַא ןָא רעדָא לקיטרַא

 ;רעסַאװ סיג ,לעמ טיש :ּפשייּב .לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא ןופ טרעוו

 'לגרפ) ענעּפיײילּב טימ ,טניט טימ ןּבײרש ;דיילטימ טימ טקוק רע

 ןזָאל ;(טײקמַאזקרעמפיא טימ) ּפָאק טימ ןרעה ;(ענעּפיײילּב ַא טימ

 יּפָאק טימ ןייטשפיוא ;ןושל ּביג ;(טערקנָאק--השורי ַא ילגרפ) השורי
 .(?קיטיײװּפָאק ַא טימ, יװ ,רעטקַארטסּבַא טנייש) קיטייוו

 יּבַא ןוא ןעמענפָאטש יד ןעמוק לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא ןטימ
 ַא) !ןייװ א לָאמניא ןיש :ןלַאפ עלעיצעּפס ןיא רָאנ ןעמענטקַארטס
 .(טרָאס

 :נַאטסּבוס ַא ייַּב לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא םעד טלעפרַאפ עמ ןעוו
 ןעמונעגפיוא לָאז וויטנַאטסּבוס רעד זַא ,וצרעד ןריפ סע ןעק ,וויט

 :ַאט ךַאסַא טָאה רע :ןעמָאנטקַארטסּבַא רעדָא ןעמָאנּפָאטש סלַא ןרעװ
 .המחלמ זיא ַאנרַאקָאל ;(טנַאלַאט ןסיורג ַא ילגרפ) טנַאל



 א יב

 .נוזַאּב) ןדנַאטשנגעג ןימ ןצנַאג ַא ןגעװ ךיז טדער'ס ןעוו 0

 -טשַאּב ַא טימ יא לָאצנייא ןרעוװו טצונַאּב ןעק ,(ןסקיוועג ,תויח סרעד

 -יטשַאּב ןטימ לָאצרעמ רעדָא ,ןקימיטשַאּבמוא ןַא טימ יא לקיטרַא ןקימ

 יד--גנַאל טּבעל טנַאפלעה רעד :לקיטרַא ןַא ןָא רעדָא לקיטרַא ןקימ

 .גנַאל ןּבעל ןטנַאפלעה--גנַאל טּבעל טנַאפלעה ַא--גנַאל ןּבעל ןטנַאפלעה

 ַא וצ טיג ןעמָאנלָאצ ַא ייּב לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא רעד .1

 ןֿכָאנ רעטפָא ןעמָאנלָאצ רעד טמוק ייּברעד .טײקידֿכרעּב ןופ טייטַאּב

 סעקיּפָאק ַא 15 ןַאמ ַא ,רעכיב ףניפ ַא ,רעטעמ  יירד ַא :וװיטנַאטסּבוס

 .תומהּב 100 ערעסָאװ ַא 0

 יב וליפא לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא רעד טמוק לַאּפ םעד ןיא

 .לָאצרעמ ַא

 .לָאצ םענופ גנלעטש יד זַא ,גנורילומרָאּפ יד זיא קימטכיר טשינ

 ףימ .טײקידכרעּב ןופ טײטַאּב םעד וצ םיג ויטנַאטסּבוס ןכָאנ ןעמָאנ

 ןטימ טשינ ןדנוּברַאּפ זיא טייקידכרעּב יד זאא ,ןליּפשיײּב יד ןופ ןעעז

 ,לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא ןטימ רָאנ ,רדס-רעטרעװ

 רעדָא ויטקעידַא ןַא ןַארַאפ זיא וויטנַאטסּבוס ַא ייּב ןעוו 2

 ?ןקיצנייא, ןַא ףיוא זייװנָא ןַא ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ ,לַאפגי ּב ַא

 רעד טמוק ,(רעטצעל ,רעטשרע טרָאװ סָאד ,(265) וויטַאלרעּפוס .ּב.צ)

 ןיז ןעק געװ רעטצריק) גע רעטצריק רעד :לקיטרַא רעקימיטשַאּב

 יא רָאנ ןייז ןעק גָאט רעטשרע) גָאט רעטשרע רעד ,(רענייא רָאנ

 ןייא רָאנ זיא ןשטנעמ ַא ייּב) ןשטנעמ ַא ןופ רעּפרעק רעד ,(רענ

 טשינ זיא ןמיס רעד) "סנדָאל ענירג טימ ּבוטש ַא; :'לגרפ .(רעּפרעק

 -רג יד טימ ּבוטש יד;--(עלַא ןשיװצ ּבוטש ןייא ןלייטוצסיוא ,גונעג

 ,ךיז טדער סע ןֿכלעװ ןגעװ ,טרָא םעד ןיא זיא םּתסֹמ) "סנדָאל ענ

 .(ּבוטש ַאזַא ענייא רָאנ ןַארַאפ ,רערעהוצ רעד טעז'ס ןֿכלעװ רעדָא

 ךָאנ זיא סָאװ ,דנַאטשנגעג ַא ןגעו ךיז טלדנַאהס ןעוו .3

 רעדָא) ןעמעלַא זיא סָאװ רעּבָא ,ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ דייר ןיא

 סָאװ רעדָא ,טנָאקַאּב (דיר רעד ןופ סרעקילײטַאּב יד סלַאפנדעי

 רעד, :לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד טמוק ,ןזיװעגנָא השעמ-תעּב טרעוו

 (סלטָאמ ןוא סילא) רעזנוא .ה.ד ,(ע"ש) "ןּבעג ןיוש ריד טעװ עטַאט

 ןגעו יו רעטּפָא םייהרעדניא ייז ייּב טדער עמ ןֿכלעװ ןגעװו ,עטַאט

 םעד טסעז, ;ןגױא ענייד .ה.ד ,"ןגיוא יד ךַאמרַאפ, ;סעטַאט ערעדנַא

 טייטש סָאװ ,םעד טָא רעדָא ,ןָא זייו ךיא סָאװ ,םעד טָא --.*?םיוּב

 ;"ןַאמ ַא טֿכוז יז, -- "ןַאמ םעד טֿכוז יז; 'לגרפ ;ןגיוא ערעזנוא רַאפ
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 יד ,עטנָאמרעד ןטסטּפָאמַא יד .ה .ד ,?טמיטשַאּב טָאה ײטרַאּפ יד;

 .(עקיצנייא רעדָא) עטסרעלוּפָאּפ

 "ײטרַאּפ יד, טרַאדײר םענופ גנומײרּפשרַאפ יד זַא .ןנָאז ןעק עמ

 רעד ןופ ןטכיש ערעטײרּב ץלַא ןשיװצ 'ײטרַאּפ עשיטסינימָאק יד, ,טשנָא

 ירעטירק ןכעלכַארּפש ַא רַאפ ןעניד ןעק גנורעקלעּפַאּב רעשידיײ-:שיטעיװָאס

 ,גנוקריװ ריא ןופ סקּוװ םענופ

 ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ןעילפ וצ טמוק :ךיא רשפא רעהעג רעהַא

 ,ל"גדא

 ,ויטנַאטסּבוס ַא ייּב טפָא טמוק לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד ,4

 ;ןרעסש יד יװ רעטכייל ןּביז : ךיילגרַאפ סלַא טצונַאּב טרעװ סָאװ

 .סענסָאס יד יו רעטכעט ןּביז

 *ענ-ןָאזרעּפ סלַא עטצונַאּב ,רעטרעוו רעדָא ,ןעמענ-ןָאזרעּפ ,5

 טרעװ םעד ָאד טָאה טײהנזעװּפָא יד) לקיטרַא ןָא ללכּב ןעמוק ,ןעמ

 :(ע"ש) עטניריבג ןיק טשינ זיא יסעּפ :(לקיטרַא ןקימיטשַאּב םענופ

 טשינ זיא'ס :לצעלק טגָאז ;(ע"ש) רעקיוה ַא ןעוװעג זיא "שינעפעשַאּב;

 טקירדעגסיוא סָאד טָאה שרעדנַא ץנַאג ;(ע"ש) "רעטָאק, זיא'ס ,ךיא

 .(ע"ש) לּבלעק סנכש םעד ,ינעמ

 .ניא רעד, טײטַאּב'ס ןעװ ,יטָאנ, טרָאװ סָאד ךיױא טרעהעג רעהא

 רצפ ןענ;ָא ָארקּכ א - חישמ .'טָאנ (רעתמא רעד ,רעשידי רעד) רעקיצ

 ףרעװ } ױבעג (ּבױלג-קּלָאפ ןטױל) טשרע ךָאנ ףרַאד סָאװ ,ןשטנעמ ַא

 ;טמוגק לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד :ןעגנוגײנּפָא 6

 ּבָאה סענַאמגערּב יד :החּפשמ ַא טײטַאּב סָאװ ,לַאצרעמ ַא לפי 4

 .םייהרעדניא ןפָארטעג טשינ ךיא

 יד :עכי -- טימ ןעמָאננָאזרעּפ-ןעיורפ ַא ייּב -- ךעלמיטסקלָאפ (2
 .עֿכהשמ-לאימחר יד ,עֿכינַאמגערּב

 :תוביּת-ישאר ןופ טלעטשעגפיוא ,ןעמענ עשיערּבעה עקינײא ײּב 63

 ,םיּבמר רעד

 *ענ סלַא טצונַאּב ןרעװ סָאװ ,קרעװ עזעיגילער ןופ ןעמענ ײּב 4

 .שודקה ה'לש רעד :ןרָאטױא ערעײז ןופ ןעמ

 .ַאּב רעד טרָאּפשרַאפ טרעװ ןעמָאנָארּפ עקינײא יײּב ךיוא ,7

 ,רימ ,סע ,יז ,רע ,וד ,ךיא :ןעמעננָאזרעּפ ײּב יװ ,לקיטרא רעקימימש

 .רענײק ,רערעדעי ,ךיז ,יײז ,ריא

 רעד טרָאּפשרַאּפ טרעװ 'סעּפע ,רעצעמע ,עמ ,רענײא, ײּב ,הּברדא

 .לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא
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 ,ןעמָאנ-ללּכ ַא ייּב לקיטרַא ןקימיטשַאּב .םעד קידנלעפרַאפ .8

 סע זיא טפָא) ןעמָאנןָאזרעּפ ַא ןופ סנַאינ ַא ןבעגוצ םיא ןעמ ןעק

 ליװ תומה:ךאלמ :(ןסקיפוס-לַאפגיוּב ןופ טײהנזעװנָא טימ ןדנוּברַאפ

 .(441) ...ןטחש ןעלעטקע טשינ ליו לטחוש ,ןטיוט ןעלטחוש טשינ

 -רַא ןקימיטשַאּבמוא םעד ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא ייּב קידנצונַאּב ,הּברדא

 'םשא ַא ןעמָאניללּכ ַא ןופ רעטקַארַאֿכ םעד וצ םיא ןעמ טיג ,לקיט

 ןאמכאַּב ַא טרעװ עמ ןוא ירפרעדניא םיצולּפ ףיוא טייטש עמ :"רבד

 .(ע"ש) ?יסינ ַא ,יציּפ ַא

 ןופ ןעמענ זױלּב ;לקיטרַא ןָא ןעמוק ןעמענ עשיפַארגָאעג 9

 .יעװקסָאמ :לקיטרַא ןקימיטשַאּב ןטימ ןעמוק ַאיא גרעּב ,ןֿכײט עקינייא

 . (רעד) ןיא ,זַאקװַאק (רעד) ,רעּפעינד רעד ;עיליזַארּב ,דנַאלשטייד ,קסנימ

 .ןלענַאדרַאד יד ,עטיל

 טיג ןעמָאנ ןשיפַארגָאעג ַא ייּב לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא רעד

 -שטייד ַא ,רעגײטשַא ,טמענ טָאק :רבד-םש ַא ןופ סנַאינ ַא וצ םיא

 ו "?ןטרָאד רימ ןעעז סָאװ -- ןליוּפ ַא ,דנַאל

 טריויטנַאטסּבוס ייּב טמוק לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד 0

 עטסעּב סָאד ,עקיּבײא סָאד :(ע סקיפוס) ןימ ןטירד ןופ וװיטקעידַא

 .עטוג סָאד

 רעדָא ,לקיטרַא ןקימיטשַאּב ןטימ ןעמוק ל"גדא "סטֿכעלש ,סטוג,

 .לקיטרַא ןָא

 טסָאה וד !טָאטש :לקיטרַא ןָא קידנעטש טמוק גנודנעוו א .1

 ,.פָאה) ןפורעג ןטייוונופ ךימ

 ,לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד טרָאּפשרַאפ סָאװ ,טרָאװ ַא ביוא 2

 :לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד רע טמו וקֲאּב ,ויטקעידַא ןַא ךיז רַאפ טָאה

 סָאד ;(ּפָא) לחר 0 טו ,עסַאלּב יד ןעמונעגמורַא רע טָאה

 .דנַאלסור ערענָאיצולָאװער

 יענייד ןיא ייג ךיא :גנודנעוו ַא וצ ךייש טשינ רעּבָא זיא סָאד

 .(פָאה) טייהשטנעמ עקידנענַאּפש ,ןעייר עקיטנרָאפ

 -טשינ) "ןייקג -- לקיטרַא רעװיטַאגענ 8 ךָאנ ןַארַאפ ,3

 ןיא וליפא) ןקימיטשַאּבמוא ןטָאטשנָא טצונַאּב טרעװ רע .(ךעלרינילקעד

 טפעהַאּב זיא סָאװ ,ּברעװ רעד ןעװ ,(ןעמענּפָאטש ייּב ןוא לָאצרעמ

 "בוס רעד ןֿכלעװ וצ רעדָא ,טקעיּבוס ַא וצ סלַא ֹויטנַאטסּבוס םוצ

 טייג'ס :ט(ש)ינ עיצַאגענ ַא טָאה ,לַאפגיוּב סלַא ,טפעהַאּב זיא וויטנַאטס

 'טשינ ןעייג'ס--ןשטנעמ ןעײגס ;שטנעמ ןייק טשינ טייג'ס--שטנעמ ַא



 א

 ּוצ ּווירּבַא בירש ;לעמ ןייק טשינ טיש--לעמ טיש ;ןשטנעמ ןייק

 .רבח ןייק וצ 'וירּב ןייק טשינ ּביירש--רבח ַא

 -יטַאגענ רעד טמוק ,ןעמָאנ-לָאצ ַא זיא וויטנַאטסּבוס ןרַאפ ןעוו
 ּבָאהֿכ -- סעקיּפָאק קיסיירד רימ טיג :ןעמָאנ-לָאצ ןרַאפ לקיטרַא רעװ
 .סעקיּפָאק קיסיירד ןייק טשינ

 .רַא ?יוצ ענעי יו ,ךיוא זיא לקיטרַא רעוויטַאגענ רעד 4

 טשינ 1 ןייק טשינ ָאטשינ :רעטרעװ ןריוויטנַאטסּבוס וצ לגוסמ ,ןעלקיט

 .(ע"ש) קירוצ ןייק

 םרָאװ סָאד לקיטרַא ןימ רעדנוזַאּב ַא רַאפ ןעמעננָא ןעק עמ .8

 ןשימ טשינ) טשינ םלַאפנדעי סע זיא ויטנַאטסּבוס ןײק .(ןימינּב ּבר) 'ּבר,

 וצ געװ ןפיוא ןענעז ל"גדא 'רָאטקָאד ,רבח; רעטרעװ יד ('יּבר, טימ

 .ײמׂשַא ,סױרַא ךיז םזײװ 'ּבר, ןופ רוטַאנ-לקיטרַא יד .ןעלקיטרש ןרעװ

 .ַאכ םעד ןּבעגוצוצ-רעמ ךָאנ) ןריװיטנַאטסּבוס וצ טײקיעפ ןײז ןיא ,רעג

 רעּביא טשינ טגנעה !לחומ:עשזיטײז ּבר :(ןעמָאננָאזרעּפ ַא ןופ רעטקַאר

 .(ע"ש) ּפָאק ןײמ

 -רעּפ, ,"ןעמענ-ןגיא, ןרָאװעג טנָאמרעד ןענעז לטיּפַאק םעד ןיא 6

 זַא ,סע טסײה יצ .א"א "ןעמענּפָאטש, ,"ןעמענ עשיּפַארגָאעגפ ,"ןעמעננָאז

 ?רעדילג.ריציפיסַאלק סלַא ןוא ןענימרעט סלַא ןריפניא ײז ףרַאד עמ

 .ַאּב טשינ ײז ןעמ ןעק טרָאװ ןופ ןעני ןכעלמנגײא ןיא ןענימרעט רַאּפ

 .ָאפ סָאװ ,ךארּפש רעד ןופ רעטרעװ עטושּפ ןענעז ײז םירָאװ ,ןטכַארט

 ףענעז ןעמענ עשיפַארגָאעג :סעיציניפעד עלעיצעּפס ןײק טשינ ןרעד

 ,רעּפ ,ל"גרא ןכײט ,ןעמי ,רעדנעל ,טעטש ןופ ןעמענ ,קידנַאטשרַאפטסּבלעז

 רעמעג ,תויח ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ,קידנַאטשרַאפטסּבלעז ,ןענעז ןעמעננָאז

 .עגניא טשינ ןפוא-םושּב ײז ןרָאט רעדילג-ריציפיסַאלק סלַא ,ח"זַאא ,ל"גדא

 ןעמעננָאזרעּפ ףױא ךיז ןלָײט ןװיטנַאטסּבוס זַא ,ןענרעל .ןרעװ טריפ

 ;טשינרָאג םיג'ס--קירעּביא .ךעלדעש יא ,קירעּביא יא זיא ,װ"זַאא ןעמענ-5לּכ

 טנָאמרעד טלָאמעד ,לקיטרַא ןופ ץונַאּב םעד ןשרָאפסױא ףרַאד עמ ןעװ

 .נעל ,ןשטנעמ ןטײטַאּב סָאװ ,ןװיטנַאמסּבוס ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,ךיז ןעמ

 ךעלטסניק ןעװעג טלָאװ עיצַאקיפיסַאלק ַאזַא לײװ -- ךעלדעש ."זַאא .רעד

 ןעמענףגײא ןוא ןעמעניללּכ ףױא גנולײמ יד ;טריצילּפמָאק קראטש ןוא
 -ףָאטש ,ןעמענ.װיטקעלָאק ןופ גנולײטסיױא רעד טימ זויטַאלערָאק טשינ זיא

 .ה"וַאא ךעלפ רעדנא ןא רעדיװ ךיז ןעניפעג ןעמע



 ןויטנַאטסּבוס ןופ ןימ 6

 .ּבוס םענופ קיגנעהּפָא ןזיא וויטקעידַא ןופ עמרָאפ-ןימ יד 7

 ףיוא לָאצנייא ןופ ןויטנַאטסּבוס עלַא ךיז ןלייט רעּבירעד .וויטנַאטס

 .ןימ ןטירד ,ןימ ןטייוצ ,ןימ ןטשרע ןופ ןוויטנַאטסּבוס :סעירָאגעטַאק

 ןּבָאה ןעק וויטקעידַא רעד עכלעוו ייּב ,ןוויטנַאטסּבוס ךיוא ןַארַאפ

 ןימ ןטשימעג ןופ ןויטנַאטסּבוס ןענעז סָאד .סעמרָאפ-ןימ ענעדישרַאפ

 .עירָאגעטַאק-.ןימ ןייק וצ טשינ ןרעהעג לָאצרעמ ןיא ןוװיטנַאטסּבוס

 .נַאטסּבוס ןופ ןימ, זַא ,קנַאדעג ןטימ ןעגנירדכרוד ךיז ףרַאד עמי

 ,אפוג ויטנַאטסּבוס םעניא טשינ ךיז טניפעג סָאװ ,סנױזַא סעּפע זיא 'װיט

 :נַאטסּבוס א ןעװ .םיא םימ ךיז טפעהַאּב סָאװ ,װהיטקעידא םענעי ןיא רָאנ

 ןעװ רעדָא ,װימקעידא ןײק םימ ןטפעהַאּב טשינ לָאמנײק ךיז לָאז חימ

 .ּבוס רעד םלָאװ ,עמרָאפיןימ ןײק טאהעג טםׂשינ טלָאװ װיטקעידַא רעד

 ,רעטָאפ ,ןַאמ ןפור םירָאװ ,עירָאגעטַאק.ןימ ןײק וצ טרעהעג טשינ ויטנַאטס

 .עלנַאמ ןטײטַאּב ײז סָאװ ,רַאּפרעד זיױלּב "ןװיטנַאטסּבוס עכעלנַאמ, סקָא

 יװימנַאטסּבוס רעױלּב,-- ?מיה ןפור יװ ,לכש ַאזַא טקנוּפ זיא ,סתעװ עכ

 ,"חיטנַאטסּבוס רעכיוה,--גרַאּב רעדָא

 ןענעק סָאװ ,ענעי רימ ןפור "ןימ ןטשרע ןופ וויטנַאטסּבוס,} 8

 ןטימ וויטקעידַא ןַא טימ אקווד (לָאצנייא ויטַאנימָאנ ןיא) ןטפעהַאּב ךיז

 ןטייווצ ןופ ויטנַאטסּבוס; ;}(רעד טרָאװ סָאד ךיוא רעהַא) רע-- סקיפוס

 (לָאצניא וויטַאנימָאנ ןיא) ןטפעהַאּב ךיז ןעק סָאװ ,ַאזַא טסייה ?ןימ

 ;(יד טרָאװ ןטימ רעדָאו ע-- סקיפוס ןטימ וויטקעידַא ןַא טימ אקווד
 ןיא) ןטפעהַאּב ךיז ןעק סָאװ ,ַאזַא זיא "ןימ ןטירד ןופ וויטנַאטסּבוס;

 (ס)ע-- סקיפוס ןטימ וויטקעידַא ןַא טימ אקווד (לָאצנייא וויטַאנימָאנ

 ,(סָאד טרָאװ ןטימ רעדָא) סקיפוס-לונ ַא טימ רעדָא

 .היד ,טשינ וװיטנַאטסּבוס ַא טָאה ןימ ןופ עמרָאפ ןייק .9
 וצ זיולּב ןעניד ןלָאז סָאװ ,םינמיס עלַאמרָאפ עֿכלעזַא טשינ טָאה רע

 .סקיפוס-ןימ םענעי רעדָא םעד טימ וויטקעידַא ןַא טימ םיא ןטפעהַאּב

 עק-- ,ןי-- ,טייק-- ,רע--) ןסקיפוס עשיוויטנַאטסּבוס עסיוועג ,תמא

 .עטַאקןימ רענעי רעדָא רעד ןיא ןוויטנַאטסּבוס יד ןיײרַא ןריפ (א"א

 .קנופ עקידנעטשּבלעז ַא ,ערעדנַא ןַא ןּבָאה ןסקיפוס יד רעּבָא ,עירָאג

 עשיטקַארּפ סלַא זױלּב ןרעװ טכַארטַאּב רעּבירעד ןענעק ןוא עיצ

 .ןימ ןופ סעמרָאפ סלַא טשינ ,ןימ ןופ םינמיס



 ךופ ןימ ןופ םינמיס ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ ןענעז ,ןסקיפוס ץוחַא

 ןיא טשינ ןּבָאה סָאװ ,ןויטנַאטסּבוס ךַאסַא רעּבָא ןַארַאפ .וויטנַאטסּבוס

 .ןימ ןופ םינמיס ענייק ךיז

 יד ןופ םענײא ןוא יטנַאטסּבוס ַא ןשיװצ גנוכערּפשטנַא יד 0

 {ןימ .ןופ ןמיס ַא רַאפ קידנעטש טשינ טניד (396) סע ,יז ,רע ןעמָאנָארּפ

 סָאד ,טגָאזעג טָאה יז ?יז זיא ּוװ-לדײמ סָאד :יװ ,סעֶזַארּפ רָאּפ ןעמוק'ס

 רַאפ םײמש ;(ע'ש) ...טשינ יז ךיא םענ רעמָאט זַא ,סע טסײה לדײמ

 הצע עקיָאד יד ;(.רּבא) ..טגײװש רע .לרוחּב ךעלקילגמוא סָאד רימ

 .רעד ןיוש ךיא ּבָאה ךיא סָאװ ,"עקלויל רעטרעכיורעג, רעד ןופ טמַאטש

 .(ע"ש) םיא ןגעװ טלײצ

 ןשיגָאלָאיּב ןוא ןימ ןשיטַאמַארג ןשיװצ גנוכערּפשטנַא ןגעװ 1

 םָאה לָאצרעמ ןיא היטנַאטסּבוס ַא (| :ןײז טשינ דײר ןײק ןעק טכעלשעג

 ּוליפַא ,ןימ ַא םָאה לָאצנײא ןיא ויטנַאטסּבוס ַא (2 ;טשינ ןימ ןײק ללּכ

 ןײק טשינ טָאה סָאװ ,ַאוא .ה .ד ,ןזעװ ןקידעּבעל-טשינ ַא טײטַאּב רע ןעװ

 .ענ.רענעלקרַאפ (4 ;9-ןטכעלשעג ,3 ןארַאפ ןענעז םינימ (3 ;טכעלשעג

 םענעי ןופ טכעלשעג םענופ קיגנעהּפָאמוא ,ןימ ןטירד םוצ ןרעהעג ןעמ

 .נא רעכײלג רַאפ ךיא ןיפעג רעּבירעד .ו"זַאא ,ןטײטַאּב ײז ןכלעװ ,ןזעװ

 סָאװ ,טימרעד ךיא ומ סָאד ןוא ,'טכעלשעג, ןופ "ןימ, ןלײטּפָא ןצנַאג

 םיױא דײמ ךיא סָאװ ןוא "טכעלשעג -- ןימ, ןענימרעט יד רעטנוא דײש'כ

 'רעלַארטײנ ,רעכעלּבײװ ,רעכעלנַאמ, ןענימרעמ יד

 טשינ ןלַאפ ךַאסַא ןיא זיא וויטנַאטסּבוס ןופ ןימ רעד .2

 זַא ,סנטשרע ,טסייה סָאד ?סָאד טסייה סָאװ .קידלקַאװ ,טלעטשעגטסעפ

 םעד סרעדער-שידיי ענעדישרַאפ ןצונַאּב ויטנַאטסּבוס ןקיּבלעז םייּב

 סָאד -- (עטיל) לגניי רעד :סעמרָאפימ ענעדישרַאפ ןיא וויטקעידַא

 ,סנטייווצ ;וו"זַאא (עטיל) ּפָאק יד--(.רקוא) ּפָאק רעד ,(עניַארקוא) לגניי

 .ּבוס ןקיּבלעז םייּב טצונַאּב רעדער-שידיי רעקיּבלעז רעד ןוא ןייא זיא

 םעד ןיא יו ,סעמרָאפימ ענעדישרַאפ ןיא וויטקעידַא םעד וויטנַאטס

 סױרַא יג ךיא, :טגנערּב יקסװָאלטישז סָאװ ,ליּפשייּב ןשירוטַאקירַאק

 !עלעדרעפ סָאד ָאטשינ טשרע ,עלעדרעפ רעד זיא ּוװ ,ןוט קוק ַא

 ללוצ ןדיישרעסנוא ןעמ ףראד .רעבירעד-- יז עלעדרעפ יד ןפָאלטנַא

 ןופ ןטקַאפ עלַא ןענרעלרעד (1 :גנונרעלרעד-ןימ רעד ייּב ןּבָאגפיוא

 טױל ,ןטקעלַאיד טיול ייז קידנריציפיסַאלק ,ךַארּפש רעקידעּבעל רעד

 ןצנעדנעט יד ןענרעלרעד (2 .ַא"א ןכַארּפש עקימורַא ןופ ןעגנוקריוו

 }רע לטייהנייא וצ טּבערטש סָאװ ,ךַארּפש ךרעשירארעטיל רעד ןופ
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 .רַאפ ןופ לופ-זירּפאק ץנַאג ךיז טכעלפ טײקֿפעלטיײהניײא עקיזָאד יד)

 סָאד טשינ ןיא ָאד .(ןעגנוקריו ערעדנַא ןוא עשיטקעלַאיד ענעדיש

 ןּבעג רָאנ ָאד לעוװֿכ -- ּבָאגפיױא ןטשרע ןטימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טרָא

 טיול ןוויטנַאטסּבוס ןופ עיצַאקיפיסאלק רעשירַארעטיל רעד ןופ םיללּכ .

 .ַארג רענענַארַאפ רעד ןופ ןעמונעג ּבָאה'כ סָאװ) םיללּכ יד .(* ןימ

 טייו ןענעז (ןעגנוקרעמכָאנ ענעגייא ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשיטַאמ-

 .לופ טשינ .

 .יַּב ,לײטטּפױה ןייז ןופ ןימ םוצ טרעהעג ץַאזפיונוצ ַא 3 ,

 (לּפעט סָאד) לּפעטנשקָאל סָאד ,(טַאלּב יד) טַאלּבגָאט יד :ןליּפש .
 .ַא'א םײצרָאי רעד ,תיּבףלא רעד :ןעמַאנסיוא

 .ןימ רעטשרע .4

 :טײטַאּב ןלעירעטַאמ ןטיול .

 קָאד ,סקָא רעד :טֿכעלשעג ןכעלנַאמ ןופ סנזעװ ןופ ןעמענ 4

 .(247) ןַאמ ,עטַאט ,ןָאה ,רָאט-

 .(246) ןעמענ-רענעלקרַאפ--םַאנסיוא

 רעד :ל"גדא ןענָאזעס-רָאי ,םיבוט-םוי ,םישדח ,געט ןופ ןעמענ 2

 .גנילירפ ,חסּפ ,באּב-העשּת ,ןסינ ,רַאונַאי ,קיטנוז|

 .ענסעוו יד--םַאנסיוא

 :טלַאטשעג רעשיטענָאפ רעדָא עמרָאפ רעד טיל 3

 -- םַאנסיוא .(117) ןסקיפַא ןָא עמעטּברעװ ַא ןופ עטעדליּבעג 3

 ,ליּפש (יד) סָאד

 . .שיסור ,שידיי רעד : ןעמענֿכַארּפש סלַא שי-- טימ ןּברעװדַא 4

 .ןימ רעטירד סלא ךיוא טצונַאּב ,ךיז טֿכַאד ,ןרעוו ייז

 וי- טנַא- לַא- :(** ןעגנודנע רעדָא ןסקיפוס יד טימ .ּפ

 ,(ןע--) | רעקיפַארט ,(ןעמענ-רענעלקרַאפ ץוחַא) 5 רעקיּפַארט ,םע-- םזי--
 ,םזינומָאק ,וויטקעלָאק ,טנַאילירּב ,לַאקידַאר רעד :(עלַא טשינ) רע--

 .רעמַאה ,ןעמיוק ,ןכייצ ,לטנַאמ ,םעזעּב
 ןריפ סָאװ ,ןעגנודנע ןוא ןסקיפוס ערענעטלעז עקינײא ךָאנ ןַארַאפ

 :ןימ ןטשרע ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא יטנַאטסּבוס םעד ןײרַא ךיוא

 עקיזָאד יד יײיּב ןצנַאגניא טשינ ךיז טלַאה ןײלַא ךיא זַא ,ןקרעמַאּב ךיא ףרַאד ָאד (*

 .(250) ןימ ןטירד םעד עגונּב ךעלמענ ,םיללּכ

 ַא ,עמעפרָאמ ַא זיא ס יצ ,קיגנעהּפָאמוא ,טרָאװ ןיא ןעגנַאלק עטצעל--גנודנע (**

 ,.ל"גדא ףײט-לצרָאוװ



 גע רע

 ,(סוידַאר) סו- ,(םומינימ) םו- ,((טַאירַאטעלָארּפ) טַָא- ,(שזַאגַאּב! שזַא-

 ,(גנירעה) | גני--
 טנַאנָאסנָאק ַא טימ ןעמזיטימעס ןוא רעטרעוודמערפ ךַאסַא 6

 .ףוכ םוצ
 .ןימ ןטירד םוצ ןוא ןטשרע םוצ ןרעהעג ַא'א לוק ,םינּפ ,ןושל

 ,טניה רעד :216 8 ןופ ץוחַא ,רעטרעװ עטריוװיטנַאטסּבוס .?7
 .טנוזעג-ייז רעד

 .ןימ רעסייווצ .85

 :טײטַאּב ןלעירעטַאמ ןטױל ,ג

 ,רעטומ ,ןוה יד :טֿכעלשעג ןכעלּבײוו ןופ סנזעו ןופ ןעמענ 1

 .טיל) "ּבייו סָאד, ,ןעמענרענעלקרַאפ -- םַאנסיוא .רעטסעוװש ,וק ,יורפ

 -יִצ סָאד, טימ ץַאזפינוצ סלַא) רעמיצנעיורפ סָאד ,(יּבייו יד, שיוו

 .("רעמ
 ,לפָאטרַאק ,םױלּפ ,ּבָאּב יד :ןסנירג ןוא ןטכורפ ןופ ןעמענ .2

 .סעּבריק ,לּפע ,סונ ,(םיורגלימ) םָארגלימ רעד :ןעמַאנסױא ַא"א שֵרַאק
 ,(ןימ רעטשרע--שיװטיל) רעפיצ ןוא תויתוא ןופ ןעמענ 3

 טלַאטשעג רעשיטענָאפ רעדָא עמרָאפ רעד טול 3

 .(119) ןסקיפַא ןָא ןויטקעידַא ןופ עטעדליּבעג .4

 ,עי-- ,י-- ,גנו-- ,טייה-- :ןעגנודנע רעדָא ןסקיפוס יד טימ 5

 .יפ ,עיזעָאּפ ,יירעקעּב ,גנודיילק ,טייהיירפ יד :טפַאש-- ,טייק-- ,קי--
 .טּפַאשגולק ,טייקנייש ,קיז

 ךױא רָאפןעמוק טפַצש-- ,טייק-- ,יי-- ,גנו-- טימ ןעמענ יד
 ןימ רעטירד סלַא

 .גַאמ ןופ סנזעוו ןופ ןעמענ ץוחַא ,ע--גנודנע רעדָא סקיפוס טימ 6
 םיטש ,ןָאפ ,ןעּפ ,ןישַאמ יד -- ךיוא רעהַא .עּביל יד :טֿפעלשעג ןֿכעל
 .וזַאא "ענישַאמ יד, טימ לעלַארַאּפ ןריטסיוקע סָאװ ,ל"גדא

 .ןימ רעטירד .6
 :טײטַאּב ןלעירעטַאמ ןטיול .ב
 ,רעּבליז ,ץלַאז .,טלעג ,טולּב ,טיורּב ,ריִּב סָאד :ןעמענפָאטש 4

 טשינ רעטרעװ יד ןּבָאה טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא .וויזַאא לָאטש ,בלח
 .(511) ןלָאצרעמ ןענעז ייז--ןימ ןייק

 סָאד ,עקירעמַא עטייו סָאד :טעטש ןוא רעדנעל ןופ ןעמענ .2
 ייז ןרעהעג טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא .קירעּביױּב סָאד ,דנַאלסור .עיינ

 רעד .ןימ ןטייוצ םוצ ,ע גנודנע סימ יד סרעדנוזַאּב ,בור סָאד
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 .דָארּפש רעשירַארעטיל רעד ןיא ךיוא ןײרַא:טגנירד ץונַאּב רעקיזָאד

 .עמרָאפ רעד טיול ,8

 .עלעטנעװ סָאד ,לשיט סָאד :עלע--ל טימ ןעמענרענעלקרַאפ 3

 :עמרָאפ-טנורג יד סָאװ ,ןימ ןקיּבלעז םוצ ייז ןרעהעג שיווטיל ןיא

 (טנַאװ יד) עלעטנעװ יד ,(שיט רעד) לשיט רעד

 ָאד :שינ(ע)-- ,ץֿכע-- ,לט-- ,םוט-- ,תו-- ןסקיפוס יד טימ .4

 ,ץכע-- טימ רעטרעװ יד .שינרעטצניפ ,ץכעוט ,לטרעפ ,םוטֿכיײר ,תונכדש

 צלַא ייז ןרעהעג שיװטיל ןיא .ןימ ןטייווצ םוצ ךיוא ןרעהעג שינע--

 .ןימ ןטייווצ םוצ

 .געלשעג סָאד :ןסקיפוס ןַא --עג סקיפערּפ ןטימ עקינייא 5

 --שיװטיל ןיא .ןענרעל סָאד :ןוויטיניפניא עטריוװיטנַאטסּבוס 6

 ןימ רעטשרע

 ךיא ,"עטוג סָאד, ּפיט םענופ ןוויטקעידַא עטריוויטנַאטסּבוס 7

 .רָאפ טשינ ייז ןעמוק טקעלַאיד ןשיװטיל

 ךיא ."סטוג סָאד, ּפיט םענופ ןויטקעידַא עטריױװיטנַאטסּבוס .8

 .ןימ ןטייוצ םוצ ייז ןרעהעג שיוװטיל

 לָאצ עסיורג א ןגעוװטסעדנופ טּביילּב םיללּכ עלַא יד ךָאנ 7

 טייקירעהעגימ רעייז סָאװ ,עקידלצרָאװ סרעדנוזַאּב ,ןוויטנַאטסּבוס

 .ללּכ ןעמעװקַאּב ַא רעטנוא ןרעוװו טריפעגרעטנוא טשינ ןעק

 עקידעּבעל ןופ ןעמענ ליפ ,סרעדנַא ןשיװצ ,ןרעהעג רעהַא

 רעּב רעד :ןטֿכעלשעג עדייּב ןענעכיײצַאּב וצ ףיױא ןעניד סָאװ ,סנזעוו

 -פגו ןֿכעלבײװ םעד ןזייװנָא ףרַאד עמ ןעװ .(יז א ייס ,רע ןַא ייפ)

 .נָא רעּבָא ףרַאד עמ ןעװ ,"עֿכירעּב, טרָאװ ַא ןעמ טעדליּב ,טכעלש

 ַא/ :זַארכַארַאּפ א וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ ,טכעלשעג ןכעלנַאמ םעד ןזייוו

 יד ,ָארק יד ,סקופ רעד ,שטנעמ רעד ,זדנַאג יד .ל"גדא "רע ןַא רעּב

 .ַא"א גנַאלש

 .יפַארטנייא :ןמיס ןקיזָאד ןטימ ןריפנָא ךָאנ ךיז ןעק עמ 8

 טימ לָאצרעמ יד ןדליּב סָאװ ּו ,ָא ,ַא לַאקָאװ ןטימ ןוויטנַאטסּבוס עק

 רע-- סקיפוס ןטימ ,ןימ ןטייוצ םוצ טּפָא ןרעהעג ,ן-- ,ןע-- סקיפוס

 .ןטירד םוצ --

 ןימ רעד זיא ַא'א "רַאנ ,(ןןעמ ,וד ,ךיא, רעטרעוװ יד ייּב 9

 טעװ רעגערּפ :ןזעװ ןטנֿכײצַאּב םענופ טכעלשעג םענופ קיגנעהּפָא

 עמ ןזיא ;(.רעּב) ענייא רַאנ וד ,ןפרַאװקעװַא םורַא רָאי ַא ןיא ךיד

 (יר) !עניײש ַאזַא טשינ



 = סו

 .ָאװגניל ןופ ןימ ןגעװ עגארפ רעד וצ ןעיצַאּב ךיז ןעמ לָאז יוװ 0

 עכעלגעמ ןופ ןעמאנסיױא ענלצניא ץוחַא) ללכּב ?טקנוּפדנַאטש ןשינכעט

 ןײק ךארּפש רעד ןיא ןימ ןופ עירָאגעטַאק יד טליּפש (ןטײקיטײדײװצ

 .ךַארּפש רעטלַארוא דעד ןופ השורי ַא זיא'ס .טשינ עלָאר עכעלצונ םוש

 ןכַארּפש (עטריסערגָארּפ רעקרַאטש .ה.ד) עװיסערגָארּפ יד ןיא .(= הפוקּת

 ןיא ,םינימ ײװצ ְךָאנ ָאד זיא שיזיוצנַארפ ןיא ,ּפָא ןימ רעד טּברַאטש

 .רַאפ לָאז עירָאגעטַאק יד זַא ,זא לַאעדיא רעד .ָאטשינ רָאג-שילגנע

 ןיא גנושימנײרַא עכעלטסניק ַא ?רעּבָא סע ןעמ טכײרגרעד יװ .ןדניװש

 שילאקיזיר וצ זיא ,עגַארּפ רעלַאקידַאר ַאזַא ןיא ,גנולקיװטנַא-ךַארּפש רעד

 ןיש עד ,ןַאמ ןײש עד,) טקעיָארּפ סוָאכָארָאּב .ןּבעג טשינרָאג טעװ יז --

 ,םַארגָארּפ עשיטק ַארּפ סלַא ,טשינ טנידרַאפ ('דניק ןײש עד  ,יורפ

 רעד ףױא ןמרַאװ ,סיוא םזײװ ,ומ עמ .טײקמַאזקרעמּפוא עטסנרע ןײק

 ןפַאשּפָא -- לַאעדיא רערעטנעעג ַא רעּבָא ןטרַאפ .גנולקיװטנַא רעכעלריטַאנ

 .ןימ ןטירד םעד
 עכעלריטַאנ ַא ךיז רַאפ רימ ןּבָאה ןימ ןטירד ןופ גנופַאשּפָא ןיא

 םענופ טשינ טעמּכ טסייו רעֿכלעװו ,טקעלַאיד ןשיווטיל םעד -- עציטש

 טייהרעדנימ ַא זיא טקעלַאיד רעשיווטיל רעד ,תמא ,(=* ןימ ןלַארטיײינ

 --(טרּפ םעד ןיא) רעּבָא ,עקירעּביא יד ןוא ןשילױּפ ,ןשיניַארקוא ןגעק

 ךעלגעמ רַאפ ןיפעג ךיא ןוא ,טלַאה ךיא .טייהרעדנימ עוויסערגָארּפ ַא

 -ער -- ןיוש אטישּפ ַא ןוא) סרעּביײרש-שידיי יד (1 :ןרידנעמָאקער וצ

 ןטירד ןייק ןופ טשינ טקעלַאיד-רעטומ רעייז ןיא ןסייוו סָאװ ,(סרעד

 .גָארּפ רעד טימ ייז ןפלעה טימרעד -- ןצונַאּב טשינ םיא ןפרַאד ,ןימ

 .טייצ ןרעסערגרַאפ ייז שטָאֿכ ,ךַארּפש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעוויסער

 .עּפש ףיוא שטנּוװ ַא ןיוש זיא סָאד רעּבָא -- (2 ץרעטנָאלּפפ םעד קיליײװ

 ןקידמינימיירד ַא וצ ןרעהעג סָאװ ,סרעּבײרש-שידיי ענעי ךיוא -- רעט

 .ָארײא-ָאךניא-רוא רעד ןיא ןעװעג ןיוש זיא םינימ ירד ףיוא גנוליײטנייא יד (*

 ,קירוצ }רָאי רעטנזױט טימ ,עבלעזַא סלַא ,ןּברָאטשעגּפָא זיא עכלעװ ,ךַארּפש רעשיעּפ

 יןכַארּפש עשיעּפָארײא עקיטנײה יד הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא ךיז ןוֿפ קידנעגנערּבסױ-ַא

 גנוקריו ךרוד :ןדישרַאֿפ ןעמ טרעלקרעד ןימ ןוֿפ גנומַאטשּפָא יד .ַא"א שיסרעּפ ,שידניא

 עכעלכַארּפש ןוֿפ טײקיסילֿפרעּביא ךרוד רעדָא (גנומענַאּב-טלעװ עטלַארוא) םזימינַא ןופ

 ' .סעמרָאֿפ

 יד, ערעדנַא ײּב טגנילק סכלעװ) "דניק סָאד  שיװטיל ןיא טֿנָאקַאּב זיא רימ (**

 ,("דניק'ס יד, ןוא "דניק

 60 קיטַאמַא-ג עשיריי



 יו יי אה

 רעכלעװ ,ץונַאּב ןרעװיסערגָארּפ םוצ ןסַאּפוצ ןעז ךיז ןלָאז ,טקעלַאיד

 רעקידנשרעה רעד ןרעװ טיײצ רעד טימ טעװ

 ןוויטקעידא ןופ גנודליב

 .דַא ןיא ךיוא רָאפ טמוק ןוויטקעידַא לייט רעטסערג רעד .1
 טמענ ,ויטקעידַא ַאוַא ןגעו טדער עמ ןעװ .(עמרָאּפ-לונ) עמרָאפ-ּברעוװ

 -דַא רעד, :טגָאז עמ ,ונייהד .ּברעװדַא םָעֹד רעייטשרָאפ ןייז רַאפ ןעמ
 ,עסיורג ,רעסיורג םעטסיס יד טימרעד קידנענײמ ,?סיורג וויטקעי

 .(86 ילגרפ) ןסיורג ,(סע--) סיורג
 ןּבָאה סָאװ ,ןװיטקעידא ךיוא (םעװקַאּב זיא'ס ןוא) ןעמונעגנָא זיא'ס

 .רָאפ-ּברעװדַא (רעװיטקיפ) רעד ןיא ןפורנָא ,ןּברעװדַא ןײק םשינ ךיז וצ
 :ײא ,רענרעזײא םעטסיס יד .ה .ד ,רעזײא ויטקעידא רעד, .ּב .צ ,עמ
 ,א'א ןגעלפ ןװיטיניפניא עװיטקיפ 'לגרפ) םענרעזײא ,סענרעזײא ,ענרעז

 : .םוא סע ךיא דײמ רעּבָא ָאד

 :ױזַא ןוויטקעידַא ןריציפיסַאלק ןעמ ןעק ,גנודליּב רעד טיול ,9

 .ןעגנוריוויטקעידא ןוא ןוויטקעידַא עכעלטנגייא (
 .עטצעזעגפיונוצ ווא עכאפנייא :עכעלטנגייא (2
 טימ .ה .ד) ןסקיפא טימ ןוא עקידלצרָאװ :עכַאפנייא (3

 ןסקיפוס עשיסקַאטניס יד קידנענעכער טשינ ,ןסקיפַא עשיסקַאטניס:טשינ

 4(|- יסע-- ,ע-- ,רע--
 ןװיטקעידַאטשינ ןופ טעדליּבעג ןענעז סָאוו ,ןוויטקעידא ,3

 רעד ןיא ןּבעגעג ןענעז ,(ןויטקעידַא ןופ עטעדליּבעג עקינייא ךיוא)

 .(100 טייז .ז) עלעּבַאט רעקיזָאד
 :ןסקיפוס ענעטלעז עקינייא .4
 טצונַאּב טּפָא רעירפ טגעלפ (סעמעט עלַאּברעװ ןופ) דנע- ,דנ--

 ;(רעדנעײג רעד ,דנעײג) קידנ- ןקיטנײה ןטָאמשנא רוטַארעטיל ןיא ןרעװ
 רעטרעװ עכעלטע ןיא רעּבָא ןּבילּברַאפ ;ןטימענסױא סע טרעװ טנײה
 ;רנצײר ,קידנציר ; גנוריצנערעפיד רעשיטנַאמעס טימ ,קידנ-- טימ לעלַארַאּפ
 .דנצנעלג ,קידנצנַאלג

 סָאװ--קידעגלָאּפ ,טגָארט עכלעװ-=קידעגָארט :(ןּברעװ ןופ) קידע--
 .קידװע- וצ ןוא קידנ- וצ טנעָאנ ,טגלָאפ

 :(עטַא- ןופ טיײמאּב ןטימ ,ןװיטנַאמסּבוס עשיװַאלס ןופ) עטַאװע--
 .עטַאװעכילּפ ,עטַאװעקוס
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 = םסטי--

 ַא טימ =- ועיצנעדנעט :(ןװיטנאטסּבוס עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ) זע--

 .עיגילער טימ--זעיגילער ,ןװרענ םימ--(שיעװרענ ךיוא) זעװרד- ,ץנעדנעט

 .ליפעצ

 .אאא 8 8--גנודליּב-ּפיציטרַאּפ ןגעװ

 ,ןויטקעידַא ןופ טעדליּבעג ,(ןּברעװדַא) ןוויטקעידַא ןשיווצ 95
 .רַאפ ,ענעגיוצרַאפ ,עטכַאװשעגּפָא :עקיזָאד יד עטסקיטֿכיװ יד ןענעז
 .עֿכעלצעזנגעק ,עקיגייטשרעּביא ,עקיֿבײלג-

 סקיפוס ןטימ ןטסטּפָאמַא טעדליּבעג ןרעװ עטכאוושעגּפָא .6
 ןופ דַארג ערענעלק ַא ןטײטַאּב יז ;עטַאװ(ע)-- טימ רענעטלעז ,ךעל--
 :ּברעװדַאװיטקעידַא רעלַאמרָאנ רעד טייטַאּבס יװ ,טּפַאשנגיא רעד
 .גנַאל ,ךעלטיור ;ץרַאװש ץנַאג טשינ ,ץרַאװש לסיּבַא -- ךעלצרַאװש

 ,עטַאװעמּת -- רעהַא) עטַאװענעגושמ ,עטַאװעשירַאנ ,ךעלפייטש ,ךעל

 .(עטַאװהלוח

 ('קטמשעגײב,) טײטטּבײּב ַא ךָאנ ןּבָאה עטַאװ(ע/- םימ עטכַאװשעגּפָא

 ,גנוטכַארַאפ ןופ-

 .לעג) ךעלּב-- ןכאזרוא עשיטענַאפ ּבילצ טמוק ךעל- טָאטשנָא
 .לױפ) ךעלכ- רעדָא (ךעלּבליק ,ךעלּבלױפ ,ךעלּבנירג ,ךעלּבלעה ,ךעלּב

 רעד ןיא יװ ,םײקשיטַאמעטסיס רעקינײװ טשרעה ָאד .(ךעלכליק ,ךעלכ

 .029) ןעגנורענעלקרַאפ עשיװיטנַאטסּבוס ײּב גנונישרעד רעקיכערּפשטנַא

 טימ ךיוא ,קני-- טימ ךיז ןדליּב ןוויטקעידא ענעגיוצראפ .7

 גנֹויצַאּב עֿכעלטרעצ ַא רעדָא ןטיײטַאּב ןוא א"א קנישט-- ,קשטי--

 ,טגָאזעג זיא וויטקעידא רעד ןכלעוו ןגעוו ,טקעיּבָא םוצ רעדייר םענופ-

 יו :ןעמָאנרענעלקרַאפ א וצ ךיז טיצ וויטקעידַא רעד זַא -- רעדָא

 .נישטניילק ,רעקנישטנייפ ,רעקנַיינ ,רעקשטירעדינ ,רעקניגנוי ,רעקניס

 .נינייש ,רעקנישטנייש ,רעקניניילק ,רעקשטיניילק ,רעקישטניילק ,רעק

 .ןײלַא רעקנינייא ,רעק

 ַא ןעונײא ןעמ ןעק "עלעּבימש עקנינײש ַא - ּבוטש עניש א; ןיא :

 .גנומימשטימ ןימ

 הױז ןדליב (ןויטאראּפמָאק) ןויטקעידַא שקיכיילגראפ .8
 ןוא ,טיײּברעּביא ןשילַאקָאװ טימ וצרעד ךָאנ לָאמַא ,רע-- סקיפוס ןטימ

 א :טקעיּבָא רעדנַא ןַא ייּב יװ טפַאשנגייא דַארג ערעסערג ַא ןטייטַאּב

 -עלק ,רערעקידלֿכש ,רערעטֿכײל ,רערעגניי ,רערעסייוו ,רערעטנרעלעג

 .רערענעש ,רערענ
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 טײטַאּב רעטסטּפָא עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ סקיפוס

 טלַאהטנַא .ּבוס עשיװַאלס ןופ עטַא--

 ןויטנַאטס

 וצ קירעהעג ,וצ ךײש .ַאנָאיצַאנרעטניא ןופ לע- ,לֵא-

 ןװיטנַאטסּבוס על

 גנוט ַא ןעמענפיוא ןעק גרעװ ןופ / יאּב-

 ךעלנע ,-וצ ךיײש ,--זיא ןוא וימנַאטסּבוס ןופ קירה

 זיא רעכלעװ=-קידאליממ) --וצ | ךיוא ,טנַאירַאװניא ןופ

 זיא טָאװ--קידבוט:םוי ,אליממ | :.רעטרעװ עצנַאג ןופ

 יװ--קידלבא ,בוט-םוי וצ ךךיש סעּפורג

4 



= 101 -- 

 ןליפשיײיּב ןעגנוקרעמנָא

 = יי עי

 ןוא טםײרש תעמַאד ערעדנַא יד ןוא טריטנעצקַא

 ריא ײּב ְךרְוְִד ךיִז ןפראװ סע ןוא ,םלעש

 .רָאק ,עטַאדרָאמ ,עטַאקסיּפ :רעטרעװ ענדָאמ

 עטאקרשמס .עטַאכרַאּפ ,עטַאּברָאה ,עטַאּפ

 עיוא .ךפ היא הלא סו
 (ע"ש) ךַארּפש יד טםוג טציזַאּב יז

 ,לַארטַאעּפ .,לעינרעּבוג .לעודיװידניא טפָא ;טריטנעצקַא

 .ָארַּפ ,לַאטנעמיטנעס .לַאנָאיצַאנ ,לעירעטַאמ | וס רער רעירפ טמוק

 .ָארטסַאטַאק ,(לענָאיצרָאּפָארּפ) לַאנָאיצרַאּפ (לַאנָאיצַאנ) נָא סקיפ

 .ָאיצַאר ,לערוטלוק ,לענָאיצנעװנָאק ,לָאּפ

 (לענָאיצַאר)  לָאנ

 יקנעד  ,רַאּבקנַאד .רַאּבגנַאנ .רַאּבגיזַאּב ןטיּברַאפ טּפָא טרעװ
 .רַאּבפױק ,רַאּבכײרגרעד ,רַאּב .םיירנרעד) ףעל- ףיוא

 לקיטרַא ספיטש .ז) .(ךעל

 "ךַארּפש רעשידיײ, ןיא

 (.1998 ,3 .םמונ

 .תונשקע .,קידירבע ,קידלבא ,קידבנא .על יד ןופ רענײא

 ,קידרעסַאװ ,קידנקלָאװ ,קידהװאג ,קיד ןסקיּפוס עטסקידעּב

 .אל ,קידבוט:םוי ,קידנסחי ,קידתושלח

 ,קידמיתמ ,קידארומ ,קידעמַאמ ,קידמכילע !

 .רשפא ,קידלכש ,קידהחמשו-ןושש ,קידאליממ

 .ײװצ . ,קידנופצ ,קידלטשּפ ,;קידחסּפ ,קיד

 ,קידנהּכ ,קידהעונצ ,קידרעטיצ ,קידמישדח

 .ןּבירמז ;קידתובחר ,קידכעלײק ,קידרעייפ

 .לעװ-ךיא ,עטײרּב עכלעזַא ;(.רפ) קידאולס
 רעדיל עקירמעטָא-םעד-.ןּפַאכ-ןזָאל-טשינ-ךייא

 .(.דַאנ)



 יי .וו09 ==

 טיײטַאּב רעטסטפָא עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ | סקיפוס

 רעמוג 'לגרפ) ןעמָאנלָאצ ןופ ט-

 (טס-

 -טָאה ,-וצ ךיײש ,--זיא ןװיטנַאטסּבוס ןופ קי-

 ,טציא זיאְו רעכלעװ=-קיטציא) ןטנַאירַאװניא ,ןּברעװ

 | ,סאנג רעד וצ ךײש--קיסַאג
 (נרעּבכ טימ--קיגרַאּב

 ;-וצ ךעלנע ,-וצ טרעהעג ןוא ןװיטנַאטסּבוס ןופ שי--

 .יַאֹּב שיטסי- טימ ןװיטקעירא יירנעטשּבלעז טשינ ןופ

 םימ ןװיטנַאטסּבוס וצ ךיז ןעיצ | סעמעט ןופ ןסעמעט עק

 יומָאק) םזי- טימ ןוא טסי- | ןלָאצרעמ עשיטימעס ןופ

 יָאק םוצ ךייש זיא סָאװ-=שיטסינ (שירחוס--םירחוס)

 . (טסינומָאק ַא וצ רעדָא םזינומ

 | ךעלנע-עמעט .טסּבוס ײּב ןוא ןװיטנַאטסּבוס ןופ ךעל--
 ַא יװ--ךעלרעטָאפ)--טָאה ,-וצ ןּברעװ

 ,(קילג טָאה-=ךעלקילג ,רעטָאּפ

 רַאּב-עמעט רעלַאּברעװ ַא יײּב



| 
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 טענער ועקרבים טעטבועו::רעעטפעעטטעיעעע עעע נ 23 כארעעעיעעיקיי

 ןליּפשײּב ןעגנוקרעמנָא

 יײװניא טימ עקינײא

 גנונייּב רעטסקינ

 .עּבעל יד ןופ רעניײא

 לָאמַא ; ןסקיפוס עטסקיד

 .נעצקַארעּביא רָאפ טמוק

 .ָאירעּפ--רָאירעּפ) גנוריט

 רָאפ טמוק לָאמַא ;(שיד

 -טנוה) גנוגײּב .נײװניא

 לימי

 טימ ןרעטנָאלּפ טשינ

 ּויטקעידַא ײּב ךעל-

 טמוק לָאמא 1255 8

 'יב עטסקינײװניא רָאּפ

 (ךעלדעש--ןדָאש) גנוג

 ,,עיייייקאאקאקאקהאקקאאיאהאקטנקאעטהק אהא עי

 ינוה ,רעט(ס)קיצנָאװצ ,רעטירד ,רעטײװצ

 .רעטשרע טרעדנה --רעטנײא םרעד

 ,קיטולּב ,קיגרַאּב ,קיטכַאנײּב ,קיטציא

 .מַאז ,קירלַאװ ,קימניה ,קירעגנוה ,קיסַאג

 ,קיטכיל .,קימסול .,קיײװטופ .,קינוז ,קיד

 ,קיּברַאפ ,קיגלָאּפ ,קיטכענ ,קיטײנ ,קיכלימ

 ,קיטפערק ,קיטנָאק ,קירעטיצ ,קישיילפ

 ,קָיײנש ,קיּב

 .ומש

 .(ךיירנײװ) קיטכישעג-ךארּפש

 ,שינאקירעמא ,שימנעגילעטניא ,שידזעיּוא

 ,שיריבג ,שירעדורּבטוג ,שִיירּב ,שיסרוקיּפא

 ,שיפרָאד ,שיטַאמַארג ,שינַאמרעג ,שיּפַא-גָאעג

 .יסח ,שידײ ,שיטסָאלָאװ ,שירָאטסיה ,שיטניה

 - ּפענ ןופ) שיּפענ ,שיבולמ ,שיגָאל ,שיד

 .ניס ,שיטעװָאס ,(קיטילָאּפ עשימָאנָאקע עײנ

 .אמעלָארּפ ,שירָאירעּפ ,שיטילָאּפ ,שיסקַאט

 .ומָאק ,שיטסיניצ ,שוורפ ,שיצירּפ ,שיר

 .שיטָאטש ,שידניק ,שיטסינ

 ךעלװירּב ,ךעלסילשניא ,ךעלסילשסיוא

 .רעד ,ךעלרעפעג ,ךעלקילג ,(װירּב ךרוד-=)
 ,ךעלמיטסקלָאפ ,ךעלצונ ,ךעלדנימ ,ךעלכײרג

 .ךעלטעג ,ךעלטסירק ,ךעלרעגריּבניילק



 י יטע =

 טיײטַאּב רעטסטּפָא עמעט א רַאפ סָאװ ןופ | סקיפוס

 יי א אן אייערע עא עט טעאעעעעעע ע עעע עעעאטאע
 הכהס יש עק בעק = ר אהשעעקעקײקרששעאטרטעמק א אהיה אנשטאט ערטשע העלענע טעקע טאטע קעש עשב עט שאט יי

 רענעלָאטש)-ןופ טכַאמעג ןװימנַאטסּבוס ןופ | ןע- ,ן-

 (לָאטש ןופ

| 

 .ַארג) - וצ תוכײש ַא טָאה | יּבוס עשיװַאלס ןופ טשינ) ן--
 (עטעמַארג ןעק--רענטעמ ןװיטנַאטס | (רעקיּפַארט

 ַא םיוא טריפ עכלעוו * ןּברעװ ןופ ,קידנ--

 (טײג רעכלעװ--קידנעײג) גנוּוט קידנע--

ָ 

 (ם- 'לגרפ) רעמונ עה ןעמענלָאצ ןופ טט-

 ןפ יװ רעכ

 טלַאה ,גנוּוט ַא וצ לּבַאּפַאק ּברעװ ןופ קידװע--

 ןעק-קידװעריר) ןוט ןײא ןיא

 טלַאה - קידװעגרָאז ,ןריר ךיז

 (ןגרָאז ןײא ןיא



 ,קיפארט זיא נ רעד

 טפָא רע טרעװ ָאזלַא

 ףיוא ןטיּברַאפ (906 8)

 ןע=

 רַאפ טפָא ךיז טליפ

 א ךעלשידי טשינ

 ףױא ןטיּברַאפ םרעװ

 א"א שי-

 ןרליב-..ףױ- .םזאל

 :רא יד ;;ברעה ןדעי וו

 ַאז8 ןופ עמרָאפ.ּברעװ

 ןלעיצעּפס ַא טָאה םרָאװ

 יד: 1 םויהנורעג ןעמָאנ

 טָאטשנָא דנ- עמרָאפ

 .שידײ טשינ זיא קירנ-

 (254 8) ךעל

 .ַאיד ןטיּברַאפ םרעד
 ט- ףױא שיטקעל

 יד טרעת

 טײרּפשרַאפ םײצ

 עטצעל
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 ןליפשיײיב

 ,רענעגַאּפלֿא ,רענעײלּב

 .לָאה ,רענעטנעמיד ,רענעטנעװעג ,רענעדלָאג

 ,רענעניטשורּב

 ,ןרענרעבליז ,רענעדײז ,רענעלָאװ ,רענעצ

 ,רענרעניצ ,רעגעריּפַאּפ ,רענעטנווײל ,רענבלח

 ,רענעלָאטש ,רענרעּפוק

 ,ענטעמַארג ,(שידזעיוא רעסעּב) ענדזעיוא

 ,ענסַאּפַאז ,(שיטסָאלָאװ רעסעּב) ענטסָאלָאװ

 טימ ץַאזפיתצ רעסעּב) ענדַארַאּפ ,ענרונ
 יעּב) ענוירּפַאק ,(.פָאה) ענרָאּפסָאפ ,(דַארַאּפ
 .סוק רעסעּב) ענרַאטסוק ,(לופ-זירּפַאק רעס

 .(שיטַארדַאװק רעסעּב) ענטַארדַאװק ,(שירַאט

 ,קידנרימרָאנ ,קידנעײז ,("קידנליװ םשינ, ןוא)
 ,קידנעמוקוצ ,קידנּפַאכרַאפ; ,קידנריטסיזקע
 .קירנרעטשעצ

 רעט(ס)קיצנָאװצ-ןוא.ײװצ ,רעט(ס)קיצנָאװצ
 ,רעטסטרעדנוה ,(רעטײװצ קיצנָאװצ : רערָא)

 ,קידװענערּב ,קידװעגײּב ,קידװעדײרַאּב

 ,קידװעקוק:סױרָאּפ ,קידװעגרָאז ,קידװערעה

 .יװענח ;קידװעמעש ,קידװעגָאלש ,קידװעריר

 .(ןח טימ לופ) קיד

 ןס2נעישג:ג-יבילא
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 ןיא .ויטַארַאּפמָאק ַא ןדליּב ןענעק ןוװיטקעידַא עלַא םשינ ,9

 יורג ףיוא ןװיטקעידַא ןלײמ רעּבירעד ןעמ טנעלפ קיטַאמַארג רעטלַא רעד

 .װימאראּפמָאק ןײק ןדליּב טשינ ןענעק סָאװ ןוא ןענעק סָאװ - סעּפ

 יעפ רעד טיױל טשינ ײז ןלײמ רימ יװ טקנופ ,קירעּביא טולָאסּבַא זיא'ס

 לָאצ יד :םגא .סעמרָאפ ענעגיוצרַאפ ןוא עטכַאװשעגּפָא ןרליּב וצ טייק

 .רעסערג ץלַא טרעװ ,עיצאראּפמָאק וצ קיעפ ןענעז סָאװ ,ןװיטקעידַא

 -נעטָאּפ רעד ּוװ ,רעשירטקעלע זיא'ס ּוװ ןטרָאד ןופ טניר ערטקעלע,

 רעשירטקעלע (ּברעװדַא) ויטאראּפמָאק רעד .(ןָאסניכאי) "רעכעה זיא לֵַאיצ

 .גנורליּבײנ עכעלריטַאנ רעּבָא ,עטסײרד א זיא

 ַא -- עיצַארַאּפמָאק וצ טייקיעפ יד ןיא ּפיציטרַאּפ ַא ייּב .0

 :םעטסיס-ּברעװ רעד ןופ טײקנסירעגּפָא ןייז ןופ רָאטקַאפ ַא ןוא ןמיס

 טעמּכ ןיוש ךיז טרָייצָאסַא "רעטנרעלעג;--ריד ןופ רעטנרעלעג זיא רע

 .ו"זַאא טסנרעל ,ןענרעל טימ טשינ

 ןַא ויטַארַאּפמָאק ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןויטקעידַא ןענעז טָא .1

 --טנוזעג ,רעטּפָא ,רעטפע--טּפָא ,רעטלע--טלַא :גנוגייּב עטסקינייװניא

 --ּבָארג ,רענעטָארעג ,רענעטערעג--ןטָארעג ,רעסערג--סיורג ,רעטניזעג ,

 ,רעבושח--בושח ,רעטַאז ,רעטעז--טַאז ,רעֿכעה--ךיוה ,רעּבָארג ,רעּבערג

 --טסָארּפ ,רעטנעענ--טנעַאנ ,רעגנעל--גנַאל ,רעלעקניט--לקנוט ,רעוװעשעֿכ

 --ץרוק ,רעטלַאק ,רעטלעק--טלַאק ,רעמירפ--םורפ ,רעטסָארּפ ,רעטסערּפ

 ,רענעלק--ןיילק ,רעגילק--גולק ,רערָאלק ,רערעלק--רָאלק ,רעצריק
 .רעלעמש--לָאמש ,רענעש-- ןייש

 'עט ןופ גנוטכעלפפיונוצ .רעטלעה - טלָאה :טנַאירַאװניא שינָאלַאנַא

 .רעסעּב-טונ ;סעמ

 :ר-- זױלּב רע-- טָאטשנָא טמוק ע-- טימ ןוויטקעידַא יב .2

 .(803) רענדָאמ ,רערטיכ

 .עמרָאפטנורג ַא ןָא זיטאראּפמָאק ַא זיא "רעב ליב;

 ַא וויטאראּפמָאק ןיא טמוק נ ,ל ןקיפַארט טימ ןוויטקעידַא ייּב

 .(908) רענעלַאפעג ,רעלעקניט :"ע-- ריסנעּפמָאק;

 רָאנ ,ךיילגרַאפ ןייק טשינ וויטאראּפמָאק רעד טייטַאּב לָאמַא .3

 ןוא םעד ןופ רעטלע, טשינ -- שטנעמ רערעטלע ןַא :גנוֿכַאװשּפָא ןַא

 :לֵא ןַא; טושּפ יװ רעֿכַאװש) "שטנעמ רעטלַא שּפיה ַא; -- רָאנ ,"םעד

 .?שטנעמ רעט

 ,טקעיּבָא ןופ ןעמָאנ םייּב טרעדָאפ וויטַארַאּפמָאק רעד .4

 רעדָא ,"ןופ ,רַאפ, סעיציזָאּפערּפ יד (ןֿכילגרַאפ טרעוו'ס ןֿכלעװ טימ
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 --"סלַא; טצונַאּב ךיוא טרעוו'ס) "רעדיוו ,יװ ,רעדייא, רעטרעוודניּב יד

 ,ריא ןופ ,ריא רַאפ רעקיסיילפ זיא רע :(שירעמשטייד טגנילק סָאד

 יי" סלא; 2? רעדיװ יז יו יז רעדייא

 טעדליּב (וויטַאלרעּפוס) וויטקעידא רעקיגיײטשרעּביא .8
 ןופ דַארג עטסֿכעה יד טיײטַאּב ןוא טס-- סקיפוס ןטימ ללֿכּב ךיז

 .גיי רעד ,רעטסיוו רעד ,רעטסטנרעלעג רעד :טּפַאשנגיא רעד

 .(919 ,917) רעטס

 היטַאלרעּפוס רעד .יטַאלרעּפוס ַא ןדליּב ןװיטקעידא עלַא טשינ

 .עמרָאפטמנורג ןייק ךיז וצ טשינ טָאה רעטסדנימ

 ,רעטסלטימ ,רעטצעל ,רעטשרעטניה ,רעטשרעטנוא ,רעטשרעּביוא ,

 .ןװיטַאלרעּפוס ענעזעוװעג ןענעז "(רעטשרעדעפ) רעטשרעדָאּפ ,רעטשרע

 - טוג; ךיוא ;װיטאראּפמָאק ײב יו = ם"ברעביא רעשילַאקָאװ

 ."רעטסעּב

 .ײטשרעּביא ןייק טשינ וויטַאלרעּפוס רעד טיײטַאּב לָאמַא .6

 ,"עלַא ןופ רעטסעּב טשינ;--רבח רעטסעּב :גנוקרַאטשרַאפ ַא רָאנ ,גנוג

 "רעטוג רעייז, רָאנ

 טנַא ,ןטקעיּבָא ענעי ןפורעגנָא ןענעז עזַארפ ןיא בוא .7

 עטסכעה יד טָאה וויטַאלרעּפוס םענופ טפַאשנגייא יד עֿכלעװ ןגעק

 רעדָא "ןופ, עיציזָאּפערּפ יד וטקעיּבָא ענעי ןופ ןעמָאנ םייּב טמוק ,דַארג

 :נעש רעד ;רעטסנעש רעד גָאט רעד רע זיא געט ענעי ןופ :"ןשיװצ,

 יגרעּב עלַא ןשיװצ רעטסֿכעה רעד ;ןעמעלַא ןופ רעטס

 ַאס רעד, ךרוד טקרַאטשרַאפ טרעװ טייקיגייטשרעּביא יד .8

 ,רעטסֿפעהרעלַא רעד ,רעטסטייו עמַאס רעד :"?--רעלַא ,--לַא ,עמ

 ןופ עמרָאפ רעלַאמרָאנ רעד טימ ןעמַאזוצ לָאמַא ןעק "עמַאס,

 רעד -- רעטייו עמַאס רעד :וויטַאלרעּפוס םעד ןטייּברַאפ וויטקעידַא

 .רעטסטייוו

 .םָאק םעד ,עמרָאפ עלַאמרָאנ יד לָאמטּפָא טקינײארַאּפ עמ 9

 -רערעסערג-רעסיורג :םעטסיס ןײא ןיא װיטַאלרעּפוס םעד ןוא װיטַארַאּפ

 טלָאװ עמ .קיטײנ טשינ זיא'ס ."תוגרדמ.ךײלגרַאפ, ןעמָאנ ןטימ ,רעטסערג

 -רעכעלצרַאװש - רעצרַאװש .ּב.צ ,עמעטסיס ךסא ןעױוּב טנעקעג ױזַא

 .רעקניצרַאװש

 יבוס יו ,טעדליּבעג ןרעװ ןוויטקעידַא עכעלצעזנגעק .0

 ,טנעצקַא םעד ךיז ףױא טגָארט רע .--מוא סקיפערּפ ןטימ ,ןוויטנַאטס
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 .ןסעגעגמוא ; ןיירמוא ,רַאּבלטיממוא ,ךעלקילגמוא : ןּפיציטרַאּפ ייּב ץוחַא

 .ןשַאװעגמוא

 ירד ףיוא ןלייטניא ןעמ ןעק ןויטקעידַא עטצעזעגפיונוצ .1

 : ןטרָאס
 -עגפיונוצ ַא ןופ רעּבָא ,ןּפיט ענײײמעגלַא יד טל טעדליּבעג (

 ,גנוצעזפיונוצ יד רָאפ טמוק רעירפ--טדערעג שרעדנַא ;טרָאװ ןטצעז

 -אולס-.ןּבירמז ,שירעדורּבטוג :.ּפשייּב .גנודליּב-װיטקעידַא יד ךָאנרעד

 רעדנוזַאּב רימ ןלעװ ייז .ךעלרעגריּבניילק ,רעטעּביז-קיצנָאװצ ,קיד

 .ןענרעלרעד טשינ

 ןופ רעטייוצ רעד סָאװ ,רעטרעוו ייווצ ןופ טצעזעגפיונוצ (2

 ,גנודליּב-װיטקעידַא יד רעירפ--טדערעג שרעדנַא ;וויטקעידַא ןַא זיא יז

 ,גנוצעזפיונוצ יד ךָאנרעד

 .קיטייצנייא רָאפ ןעמוק גנוריויטקעידַא ןוא גנוצעזפיונוצ יד (3

 +דַאך-וויטנַאטסּבוס :ןלייטנייא ןעמ ןעק ּפיט ןטייווצ םעד .9

 .ויטקעידַא-ך-טנַאירַאװגיא ,וויטקעידַא--ּברעװדַא ,וויטקעי

 טנעצקַא ,לײטטּפױה } לײטמיטשַאּב .וויטקעידַא-ן-וויטנַאטסּבוס 3

 .עדייּב ףיוא ןטלעז ,ןטשרע ןפיוא

 :גנויצַאּב.ךיילגרַאפ ַא -- ויטנַאטסּבוס ןוא וויטקעידַא ןשיװצ (
 ,קרַאטש-ןולעפ ,ןייר.לרעּפ ,ךיוה-רעיומ ,בלול ַא יװ ןקורט--ןקורט-בלול

 .סייוו.יינש ,סיז-רעקוצ

 -סנּביל ,(.סנ) גרעּב עקידנגיל-טנָאזירָאה :ןעגנוויצַאּב ערעדנַא (2

 .לופטֿכַארּפ ,קיעפ-סנּבעל ,קידריװ

 -לעװ א סא קיטליג) "קיטליגדנע, זיא ץַאזפיונוצ רענעזעװעג ַא

 ,היאר ַא) קיטליגטנא סלַא ןעמונעגפיוא טּפָא ,ךיז טכַאד ,רעּבָא טרעװ רעכ

 ןטײװצ ןפױא טנעצקַא רעד ךױא--לַאקָאװ ןטשרע ןופ ךַארּפשסױא ןצוחַא

 : .(ףארט

 וויטקעידַא--(ּברעװדַא) וויטקעידַא .4
 לעה--ןירגלעה :ןטשרע ןפיוא טנעצקַא ,לײטטּפױה-| לײטמיטשַאּב (

 .יולּב לקנוט--יולּבלקנוט ,(לעה זיא עכלעוו ,ןירג) ןירג

 -בר.שיריבג :ןטייװצ ןפיוא טנעצקַא ,לײטטּפױה-|-לײטטּפױה (2

 -שיטסילַאיצַאס ;םינּבר ןוא םיריבג וצ ךייש ,שינּבר ןוא שיריבג-שינ

 .קידוװענח-ץרַאװש ; ךעלטּפַאשלעזעג-שיטילַאּפ ;שיטסיּפָאטוא

 -רעדָא .רעמ יד ;(ןוימד-לעּב) רומלוק עטניורקעג .ןוא .טכיוהעג יד

 ,("רעקעװ,) ןטסנידרַאפ ערעקינײװ
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 וויטקעידַאד-טנַאירַאװניא .5
 ןפורעג-ױזַא :ןטייװצ ןפיוא טנעצקַא .לײטטּפױה-| לײטמיטשַצאּב

 ,טרַאװרעד.טשינ ,רעד-טָא ,(טנַאנעגָאז :עמרָאפ עשירַארעטיל עטלַא)
 .(ןיִּבור) רעדניק עוויטקעפעד-ברע

 .לייט עדייּב ףיוא טנעצקַא--ךעלנייוועגרעסיוא

 ןייק .רעקיכַארּפששיסורטשינ :ּפיט ןטירד םענופ ליּפשייּב 6
 ןופ ,ךַארּפששיסורטשינ, טרָאװ ןייק ;ָאטשינ זיא "רעקיֿכַארּפש, טרָאװ
 טנעקעג ךיז טלָאװ ?רעקיֿכַארּפששיסורטשינ; וויטקעידַא רעד ןֿכלעוו
 טשינ; :טפעהַאּב ַא ןעמונעג זיאס ?ןעד סָאװ .ָאטשינ ךיוא זיא ,ןדליּב
 ןסָאגעגפיונוצ יא קיטייצנייא ןענעז רעטרעװ יד ןוא ,"ךַארּפש עשיסור
 יורטשינ :סקיפוס ןשיוװיטקעידַא ןַא טימ טגרָאזַאּב יא ,טרָאװ ןייא ןיא
 .קיכַארּפששיס

 טשינ טײטַאּב 'טרָאװ ןײא ןיא סוגפיונוצ, רעד זַא ,ךיז טײמשרַאפ
 : ןכעלכַארּפש ַא רָאנ ,ןעמַאװצ ןּבײרש ןעמונעג) טקַאפ ןשיּפַארגָאטרַא ןיק
 .מייהיירפ-גנוגעװַאּב יד ןריולרַאפ

 רעטרעװ ןופ עטעדליּבעג ,ןויטקעידַא ןופ ןליּפשייּב ךָאנ
 : ןטפעהַאּב

 .ַאקשריה) קידנגיאנייא ,ןסרוק עקידמישדחייווצ :קיד-- סקיפוס
 ןופ ,(המדקה ,"קיטַאמַארג-לוש, ,קרַאמ) קידֿכיזנופ ,(קיגיואנייא :רעסעּב
 .(( "טפירשטייצ,) םוטנדיי ןקידלבּב-תולג-ךָאנ םעד

 ,רעטסנרע רעד ןופ ;קידרעּביא-סע-ריד-ּביגךיא ױזַא :ןרידַאנ ײּב

 ,קידלכש וצ לסיּבַא ;טײקטוג רעטסקידרעדָאװקַארַאּפײװצ ,רעטסקיליּב

 ױזַא ;(?סָאד ךיא ףרַאד סָאװ וצ-ביכנא הז המל) קידיכנא.הז:המל וצ לסיּבַא
 ...ךעלגעמ יװ קידכעלסיּב-וצ-גנידצלַא-.ןופ

 ןסיורג א ףיוא) קיטרַאסיורג .קיצרעהנפָא ,קיטייצנייא :קי-- סקיפוס
 .רַאפ עקינָאזרעּפניא ;(ןַאקשריה) עיפַאגַא עקיטכַאנרַאפ-טנייה יד .(טרַא
 -פרַאּפַא טיפ ;(שטייט) ךעלֿכיײט עקיּברַאפרעדנַא } ("סעמע,) גנוטלַאװ
 .(.גרעּב) טנַאה רעשלדיימ. רעקידנקעמשנעמ

 רעזעל ןשרעױּפ.רעטעּברַא ריא ןענופעג טָאה :ש(י)- סקיפוס
 נ ("ןָאפמָאק;) עשירעיוּפ-ןוא .רעטעּברַא ןַא ,ײמרַאןסַאלק ַא ;('ןָאפמָאק,)
 .?סעמע;) דָאירעּפ רעשהמחלמֿכָאנ

 ןענעז (גנוריוויטקעידא) ןוויטקעידַא עכעלטנגייא-טשינ .7
 -ַאֹּב ןעמ ןעק עכלעזַא רַאפ .ןעגנוריויטנַאטסּבוס יו ,רענעטלעז ליפ
 ךיוא ,גנונימ עטעטירָאטױא ןַא טעטירָאטױא .ּב .צ ןטֿכַארט
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 ךיא ,רעתמא ןַא) תמא ,(טלעװ ערָאג יד) רָאג ,("עלופטעטירָאטיױאק
 ךיא .רעפעפ) ןרָאי עגנילצולּפ ,(תונותח עירפ) ירפ ,("רעקידתמא,

 .("עקידגנילצולּפ ,

 : .(.פָאה) סעגר ענעשיװעצ

 רעּבָא ,(רענערָאק א) ןרָאק ךיױא רעהַא ןָא ךיז טסילש לַאמרָאפ

 .ָאלַאנַא ןעמונעגפוא ָאר טרעװ (ע==) | רעד זַא ,טשינ קפס ןײק זיא'ס
 .(גרעּבניניפ) רענָאזעסימעד .רענָאיאר- עקיּבלעז סָאד }ן- סקיפוס ןטימ שיג

 ןופ טשינ .(גרעּב) "הנמלַא עגנַאלנרָאיע יד ךױא רעהעג רעהַא

 .קעירַא--"גנַאלנרָאי ןופ רָאנ ,(דרוסּבַא ןַא ןעװעג טלָאװ'ס) "עגנַאל-| ןרָאימ

 .סקיפוס.-םיטשטימ רעשיװימ

 ,יװיטקעידַא עכעלרינילקעד טשינ ןופ גנודליּב .8
 יָאֹנ ןשפַארגָאעג ַא וצ ןּבעגעגוצ ,(רענַא-- לָאמַא) רע-- סקיפוס

 -עיק ,רעקסנימ ,רענָאדנָאל ,רענַאקירּפַא ,רענַאקירעמַא ,רעסעדָא : ןעמ
 ַא ןדליּב ןעק ןעמָאנ רעשיפַארגָאעג רעדעי טשינ .רעדנעלסור ,רעוװ
 .ָארייא, רעדָא "רעּפָארײא ןַא; ָאטשינ :וויטקעידַא ןֿכעלרינילקעד-טשינ

 .דַא רעֿכעלרינילקעד) "?עשיעּפָאריא ןַא אקווד רָאנ ,הֿכולמ "רעעּפ
 .(וויטקעי

 ךיוא) ...יילרעיירד ,יילרעייווצ :ןעמענלָאצ יב יילרע-- סקיפוס

 .יילרעלּכ ,יײלרעלַא, ךיוא רעהַא .(קייילרעייווצ : ןויטקעידַא

 ;עקידלצרָאװ--וו"זַאא ייווצ ,סנייא :ןעמענלָאצ ןופ גנודליב ,9
 .רַאפ--..קיסיירד ,קיצנָאװצ ;ןצַאזפיונוצ ענעסעגרַאפ --...ןצרעפ ,ןציירד

 -עגפיונוצ--...קיצנָאװצ ןוא ןייא--סנייא קיצנָאװצ } ןצַאזפיונוצ ענעסעג

 .ירד ,טרעדנוהייוצ ."קיצנָאװצ ןוא עֿכעלטע, ךיוא ;רעטרעװ עטצעז
 .רעטרעו עטצעזעגפיונוצ--טרעדנוהפלעווצ ...טרעדנוה

 ײװצ ;קיצכעו ןוא עכעלטע--(ּפָא) קיצכעז עכעלטע :ןטײהרעדנוזַאּב

 .טנזיומ טרעדנוהיװצ--טנזיוט טרעדנוה לָאמ

 ...ףלא ןיׂש ,םיפלא ן"ק  ןצַאזפיונוצ עשיערּבעה

 ןיק טשינ ,ןצַאזפיותצ עקַאט ןענעז 'לגדא 'קיצנָאװצ-ןוא-יירד, זַא

 לומרָאפ ַאַא טנעײל ןעמ ןעװ ,ןעזנייא ןעמ ןעק ,ןטפעהַאּב-רעטרעװ

 .'קיצנָאװצ-ןוא.ײרד זיא קיצנָאװצ ןוא ירד, ; 3=31-20
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 ןבהצוו ןופ גנודליב 8

 !ױזַא ןלייטנייא ןפוא-גנודליּב ןטיול ןעמ ןעק ןּברעו .0

 ןטימ ,(ןעיירדנָא) ּבָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ,(ןעיירד) עֿכַאפניײא (

 .(ןוט יירד ַא) עשיטסַארפירעּפ ,(ןעיירד ךיז) ךיז ּבָאגוצ

 ןגיל ןתמא רעד ןיא .טכַאפנײארַאפ ָאד זיא עיצַאקיפיסַאלק יד

 םימ ןּברעװ ןײז ןענעק'ס :ךעלפ ןײא ןיא ןעגנולײיטרעטנא יד טשינ

 .װ"זַאא ךיז טימ עשיטסַארפירעּפ ,ךיז םימ ןוא ּבָאװצ ןלַאּברעװ

 -יזילַאּברעװ ןוא ןּברעװו עֿכעלטנגייא :ךיז ןלייט עכַאפנייא (2

 .(סעמרָאפנָאזרעּפ ןעמוקַאּב סָאװ ,ןּברעװ-טשינ) ןעגנור

 ןסקיפוס) ןסקיפַא טימ ,עקידלצרָאװ :ךיז ןלייט עכעלטנגייא (3

 .(ןסקיפערּפ ןוא

 היא ברעװ ןופ ןמיס רעקיצנײא ןַא סלא גנוגײּב עטסקינײװניא .1

 :ןליּפשײּב .ןמיס רעלַאמרָאפ רעטיױוט ַא ןיוש ,ךיז טכַאד

 ןלעטש-ןײטש ,צעז-ןציז ,ןגײל-גיל :ּברעװ ןופ ּברעװ

 ,ןליפנָא.לופ ,ןצענ-סַאנ ,ןדנירגטנורג ;ּברעװ:טשינ ןופ ּברעװ

 .ןעמירק-םורק

 ןופ ּברעװ ַא ןדליּב וצ ףיוא ןעניד סָאװ ,ןסקיפמוס .2

 :ברעװ טשינ

 .ןקינייר ,ןקיטפערק ,ןקידנע :קי--

 ,(ןריצירּבַאפ) ןריקירּבַאפ ,ןריוורענ ,ןרישרַאמ ,ןריטַאד ;רי--

 .ןרירטסיגער ,ןריטקעלּפמָאק

 .ןריזילַאנָאיצַאנ ,ןריזינָאלָאק ;ריזילַא--,ריזי-- לָאמטּפָא

 ,(דײר ןופ) םיצראה-ימע יד ןסַאּפוצ !ןריזיצראה-םערַאפ

 .ךיז ןעלטייר :ל--

 ."סעמע;) ןעוועקירדנייא :(עטסקידעּבעל יד ןופ רענייא) עווע--

 ,ןעװעשטַאד ,ןעװעטנוּב ,ןעװעטצּכעלַאּב ,(.דַאננ טעװעגערּבעגמורַא

 סנַאוינ םעד לָאמַא טָאה סקיפוס רעד .ןעוועקניט ,("סעמע,) ןעװענורֿכז

 ,לוטיּב ןופ

 -ןעניוש ,ןעװעטַארןטער -ןעװעקַאּפױקַאּפ :סעמרָאּפ עלעלַארַאּפ

 | .ןעװענַאש

 .ןרעדילג ,ןרעטעלּב ,ןרעטסיײגַאּב :רע--

 .ןעקמָאּב ,(יוא ןעיירש) ןעקיוא :(גנוכַאמֿכָאנ-גנַאלק טייטַאּב) ק--

 ןףעקַאש ,ןעקונ ,ןעקעמ ,ןעקװַאה ,ןעקעּב
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 ,--קני-- ןסקיפוס עלַאנָאיצָאמע יד ךרוד ךיז טעדליּב ּברעװ ןופ ּברעװ
 (רעדניק וצ קידנדער) ןעלענײװ ,ןעקניּפָאלש ;--לע--

 "ײװצ ךעלנײװעג ןעמ - טקינײארַאפ סקיפערּפ ןעמָאנ ןרעטנוא 3
 ."ןּבײרטּפָא--ןּבײרש, ןוא "ןּבײרשַאּב--ןּבײרש, :  ןעגנוניישרעד ײלרענדישרַאּפ
 .ַאּב (קידנעטש טשינ סלאפנדעי) טשינ ןעק--'ּפָא; ,סקיפערפ ַא זיא 'ַאּב,
 ,ןעמ טגָאז ,ךיז טָאה ָאד-"'ּפָא ּבײרש ךיא, :סקיפערּפ סלַא ןרעװ טכַארמ
 --דרוסּבא ןא זיא'ס .ּברעװ ןכָאנ טלעטשעג ןוא טלײטעגּפָא סקיפערפ רעד
 ('ּפָא םיא ּבײרשש ךיא; ;היארהו ,םרָאװ רעדנוזַאּב ַא זיא י'ּפָא;) טרָאװ ַא
 םעד ײּב סקיפערפ ןײק טשינ סלַאפנדעי זיא ,ּברעװ ןכָאנ םײטש סָאװ
 ןארַאפ זיא ןּבירשעגּפָא ןּבײרשּפָא ןיא זַא ,ןגָא טנעקעג טלָאװ עמ .ּברעװ
 סקיפערּפ רעד זיא ּפָא םיא ּבײרש-ּפָא ּבײרש ןיא ןוא ,סקיפערפ ַא
 העּבָא .ברעװ ןכָאנ םמוק רעכלעװ ,טרָאװ רעדנוזַאּב ַא ףיוא ןטיּברַאּפ
 .סױא עכלעזַא ,ררס.רעטרעװ ןגעװ ערעל ,טנעצקַא) םימעט עסיװעג ּבילוצ
 .עװקַאּב זיא (םרָאװ רעדניזַאּב ַא זיא "וצ, ּוװ ,"ןּבײרשוצּפָא, יװ ןעגנודליּב
 רַאפ רָאנ ,סקיפערּפ ןײק רַאפ טשינ ללכּב (ל"גדא)-ּפָא ןעמענוצנָא רעמ

 .ּפָא .בָאגוצ רעלַאּברע װ ףור ךיא סָאװ ,עירָאגעטַאק ערעדנוזַאּב א
 .ערפ, .ץַאופיותצ ןימ רעדנוזַאּב ַא סלַא ןרעװ טכַארטַאּב ףרַאד "ןּבײרש
 | ..יַאֹּב ,.טנַא :עטריטנעצקַא-טשינ יד רָאנ ךיא ףור "סקיפ

 ,ןּברעװ ןופ ייס ןּברעװ ןדליּב וצ ףיוא ןעניד ןסקיפערּפ .4
 : ןסקיפערּפ עלַאּברעװ ןענעז טָא .ןּברעװ-טשינ ןופ ייס

 -ָאלָאענ ןיא טצונַאּב לַאמַא טרעוו .ןקידלושטנַא ,ןפיולטנַא :--טנַא

 ."סעמע,) ןטרעװטנַא :ץַאזנגעק ןופ טייטַאּב ןטימ ןעמזיג
 ,ןעגניזַאּב ,ןזייװַאּב ,ןענעבנגַאּב ,ןקילגַאּב ,ןגָארטּפױאַאּב : -דַאּב

 לָאמטפָא טײטַאּב .ןּבײרשַאּב ,(.דַאנ) טֿכישקעטשַאּב ,ךיז ןדניײרפַאּב

 ןצעמע ןגעװ ןעגניז--ןצעמע ןעגניזַאּב :"ןגעו
 :ַאלקעד ,ןריזילַאנָאיצַאנעד ,ןריקסַאמעד ,ןריצקעפניזעד :--(ז)עד

 .רעטרעו עלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא זיולּב טמוק ;ץַאזנגעק טײטַאּב ; טריס
 ירעד .,ןעניישרע(ד) ,ןעיצרעד ,ןלייצרעד ,ןטרַאוװרע(ד) :--רע(ד)

 .ןקערש

 עקינײא ןיא ,-רעד זיא רעטרעװ עשידײ ענעסעזעגטלַא יד ןיא
 -רעד ףױא --רע ןטײּברַאפ וצ ץנעדנעט ַא ןארַאפ ;רע- :ערעײנ

 ,עקיטביר א זיא ץנעדנעט יד (גלָאפרעד ,שינעּבױלרעד ,ןענײשרעד)
 .ידײרַאפ יד םָא ןריסרָאּפ וצ טײקיטײנ רעד ןגעװ ןײז ןעק קפס ַא
 וצ עקינײא ןופ גתּבערמש יד םלאפנרעי זיא םדנירגַאּב םשינ .גנוש

 (8) קיטַאמַאי ג עשיריי
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 ,(ג0זהװ}זע ןעיצרעד ןוא (80סחװזגזט) ןעיצרע ,רענײטשַא ,ןריצנערעפיד

 .עפיד  ַאזַא ןופ .(1082420002) ןטרַאװרעד ךיז ןוא (סאהגגזפ) ןטרַאװרע

 ןופ םע זיא רשפא) םשינ ךַארּפש עכעלריטַאנ יד םטסײװ גנוריצנער

 זיא ןלײצרעד :(רעױדַאּב וצ טמײקמוקלופ-ךַארּפש ןופ טקנוּפדנַאטש

 .ל"גדא .תססױװזגזט יא ,0200623ג/5 יא

 ,ןפיוקרֲַאפ ,ןפיטרַאפ ,ןסייוורַאפ ,ןרעסערגרַאפ ,ןייגרַאפ ;.--רַאפ

 .ןעיירשרַאפ ,ןּביירשרַאפ ,ןקרַאטשרַאפ

 -ענעצ ,ךיז ןעגניזעצ ,ןייגעצ ,ךיז ןענערּבעצ ,ןֿכערּבַעצ :--עצ

 -ישרַאּפ ןיא גנוגעװַאּב ,"רעדנַאנופע טײטַאּב ;ןלעטשעצ ,ןסיירעצ ,ןעמ

 .180 -- ןשיסור ןטימ טכערּפשטנַא ,ןעגנוטֿכיר ענעד

 .ןסישרעד .טשנָא (שיסור ןופ) ןסישעצ- עמרָאפ עשלַאפ

 :ערּפ ַא סע זיא ךָאד .ןעגנילעג ,ןעניװעג :--עג סקיפערּפ רעמיוט

 עמַאזנײמעג ַא טָאה'ס לפיװ ףױא ,לצרָאװ ןופ לײט ןײק טשינ ,סקיפ

 .ערּפ-ּפיציטרַאּפ םעד ןרָאּפשרַאפ - ןסקיפערפ ערעדנא טימ טפַאשננײא

 .(359) סקיפ

 -גנודליּב.ּברעװ ןופ ?טימ ַא רַאפ טדנעװעגנָא לָאמא טרעװ'ס 2

 .ןקידלוש-ןקידלושַאּב .טשנָא :סקיפערּפ םעד ןפרַאװּפָא

 ןּברעװ סַאלק ןיא טריפעגרעּבירַא ּברעװ:טשינ ַא טרעוו טפָא .6

 סָאװ ,םעד ךרוד--סע טסייה רעונעג .ןמיס ןלַאמרָאפ םוש ןייק ןָא

 ,טנירג רע ,טסנירג וד ,ןירג ךיא : ןסקיפוס-עיצַאגוינָאק יד טמוקַאּב רע

 .ןענירג רימ

 ןופ ךיז םעדליּב "ןענירג, זַא ,גָאז וצ ןעװעג טלָאװ קיטכיר טשינ

 'וס:װיטיניפניא ַא זייא () ןע- סקיפוס רעד :ןע- סקיפוס ןכרוד "ןירג;

 .טשינ ענײז ןופ קיגנעהּפָאמוא ,װיטיניפניא ןדעי ײּב רָאּפ טמוק רע ,סקיפ

 רעד ײּב ןוא) װיטיניפניא םיײּב רָאנ רָאפ טמוק רע ;םינמיס עשיסקַאטניס

 .סעמרָאפ-ּברעװ ערעדנַא ' יב טשינ ,(לָאצרעמ-ןָאזרעּפ רעטירד--רעטשרע

 ,ןגָאז ןעפ ףרַאד -- סקיפוס ןכרוד ךיז םעדליּב "ןענירג, זַא ,ןגָאז בוא

 יערּפ ןכרוד-ןסײװרַאפ ,---קי- סקיפוס ןכרוד ךיז טעדליּב ןקינײד זַא

 .רעט רעד ןיא הרמוח עקירעּביא ןַא .װ"זַאא ן- סקיפוס ןוא--רַאפ סקיפ

 ןיא סלַא) ויטיניפניא ןופ גנודליּב ןגעװ טשינ ןדער רימ .עיגָאלָאנימ

 גנודליּב ןנעװ .ה.ד ,ללִכְּב ּברעװ ןופ גנודליּב ןגעװ רָאנ ,(עמרָאּפ-ּברעװ

 .עמעט ןיז ןופ

 טתודע 7 רעמונ טקנוּפ רעד :ןעגנוריזילַאּברעװ ןופ ןליּפשייּב

 ןענַאדרַאד ;("לעמע;) װָאלַאקָאס םוחנ טנעדיזערּפ ןשידיי ןטימ ריז
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 ;(ע"ש) ..גנַאל יױזַא טלענַאדרַאד עמ -- ,ןיהַא ןלענַאדרַאד ,רעהַא
 ןרעקינייװ טשינ ןעק עמ ;ןרעװ ךָאד זמ טלבהעג ןוא לבה לכה
 ןופ .שיט םוצ ןטיירג=) שיט ַא ןשיט ;(דייר ןופ) ןהעש לָאצ יד

 טעטע סָאװ ,רימ ריא טעקעּב סָאװ ;(דייר ןופ) טרערעלעג :; (דייר

 .(.רּבַא) ? רימ ריא
 ,(טעוֿכרוד(א8) רעטרעוו יד ךיא ףור ּכָאגוצ רטלַאּברעװװ .7

 ייא ,ןגעקטנַא ,(טע)פוא ,רעטנוא ,(טע)מוא ,(סע)סיוא ,(טע)קעװַא ,ןיהַא:

 ,(טע)סױרַא ,(טע(ּפןָארַא ,(טעװּפ)ֶא ,רעדינַא ,(טעננָא ,(טע)נייא ,רעּב
 ,רָאפ ,רעדנַאנופ ,ךָאנ ,טימ ,ייּב ,ןײרַא ,רעּבירַא ,(טע)פורַא ,(טע)מורַא
 ןטערט סָאװ ,(ערענעטלעז עקינייא ןוא) קירוצ ,ףיונוצ ,ןעמַאזוצ ,וצ
 וויטיניפניא םייּב ןעמוק ןוא ּברעװ ַא ןופ לײטדנַאטשַאּב יװ ,סױרַא
 ןכָאנ--סעמרָאפ ערעדנַא ייּב ןוא ,ייז רַאפ רַאּבלטיממוא--ּפיציטרַאּפ ןיא
 .(748 ,796) !ןָא-ּביירש ,ןָא-טסּבײרש ,ןּבירשעגנָא ,ןּבײרשנָא :ּברעװ

 רעדָא ?ןסקיפערּפ עטריטנעצקַא, סלַא יז ןעמ טֿכַארטַאּב טּפָא
 .(283) םעװקַאּב טשינ זיא גנוסַאּפפיוא ַאזַא ;"ןסקיפערּפ ערַאּבליײטּפָא,

 .מוא ,ןעמַארסױא ,ןרָאפקעװַא ,ןוטניהַא ,ןײגֿכרוד(ַא) : ןליּפשייּב
 ,ןקייוונייא ,ןּביײרשרעּביא ,ןעמוקנגעקטנַא ,ןייגפיוא ,ןגיילרעטנוא ,ןפרַאוו
 ןּפַאֿפמורַא ,ןקוקסױרַא ,ןײג(ּפ)ָארַא ,ןייג(ּפנֶא ,ןגײלרעדינַא ,ןעמוקנָא
 ,ןפױלכָאנ ,ןעמענטימ ,ןעמוקַאּב ,ןלעטשנײרַא ,ןפיולרעּבירַא .,ןֿכירקפױרַא
 -וצ ,ןעלמַאזפיונוצ ,ןּבײלקנעמַאזצ ,ןעמענוצ ,ןעמוקרָאפ ,ןלייטרעדנַאנופ !
 ,ןטלַאהקיר

 .ןײטשנרעּב) ּפָארַא הילּת רעד ןופ וליפא ךיז טלכש םכח רעד

 .נֹוא ןעלגניי סָאװ ,טײלעננני עננוי :ןעגנוריזילַאּברעװ עכעלטסניק

 עקידעּבעל לקימש ןמשרע רָאג םעד ;(.דאנ) ןזרעפ עײרפ טימ רעט

 םרינָאלָאיּפעגסױרַא ,יװ טשינ ןסײװ רימ ,ךיז טָאה סָאװ ,עמזַאלּפָאמָארּפ

 .יקסװָאלטישז) םי ןטױט םולָאסּבַא םעד ןיא

 ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ךיז רימ טזָאל טרָא ןיא לגנַאמ רעד ,8

 םעד ןקרעמוצנָא זיא קיטֿכיװ .ןּבָאגוצ עלַאּברעװ יד ןופ ןטייטַאּב יד

 סקיפערּפ רעד וצ טיג'ס סָאװ ,רעטקַארַאכ (ןקידעטרָא) ןטערקנַאק

 .ענפיוא ,ןפרַאװרעטנורַא--ןפרַאװרעטנוא ,ןײגרעּבירַא--ןייגרעּביא :--רַא

 -סיוא .,ןײגניײרַא--ןייגניא ,ןעמענּפָארַא--ןעמענּפָא ,ןעמענפיורַא--ןעמ

 .ןלעטשסיורַא--ןלעטש

 ןטימ סקיפערּפ ןופ רעטנוא ךיז טדײש ּבָאגוצ רעלַאּברעװ .9

 קידנעטש טמוק ּבָאגוצ רעלַאּברעװ א ןעװ ,ןלַאפ רעּבָא ןטרַאפ .טנעצקַא
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 ?טרָאװנָאזרעּפ ןרַאפ רַאּבלטיממוא טרַאװנגעג ןיא ײס ,וימיניפניא ןיא ײס

 רעד זיא ָאד .ןעקרע(דננָא ךיא--ןענעקרע(דננָא ,גנַאלַאּבנָא ךיא--ןעגנַאלַאּבנָא

 רעטרעװ יד זַא ,ךעלגעמ .סקיפערּפ ןופ ץענערג ןפיוא ּבָאוצ רעלאּברעװ

 גנַאלַאּב ךיא :ןּבעג ןוא ןּברעװ טײהרעמ רעד טימ ןכײלגסױא ךיז ןלעװ

 סעמרָאּפ עכלעזַא ,ךיז טכַאד ,ןעמוק לײװרעד .ןָא ןעקרע(ד) ךיא ,ןָא

 ,עירָאגעטַאק רעקיּבלעז רעד ןופ ןלַאפ ערעדנַא עקינײא ןיא ,רָאפ םשינ

 -רַאפ יד ןיוש זיא ,'רעּביא ,רעטנוא, ןּבָאגצ עלַאּברעװ יד ײּב ךעלמענ

 .רעטײװ קעװַא סעמרָאפ עשירעמשטיײד עכעלשסניק ןופ גנושידיי

 ךיא ,(לצרָאװ ןפיוא טנעצקַא) ןצ'עזרעּביא לָאמַא טגָאז עמ .0

 סלַא ָאד טניישרעד רעּביא .ה.ד ,טצ'עזרעּביא ּבָאה ךיא ,ץ'עזרעּביא

 + -רעװ ןפיוא טנעצקַא) ןצעזרעּביא :ןיא רעּבָא רעכעלשידיי .סקיפערּפ

 עמרָאפ עכעלשידיי יד .טצעזעגרעּביא ,רעּביא ץעז ךיא ,(ּבָאגוצ ןלַאּב

 :ןרעהעג רעהַא .עדמערפ יד סױרַא ךיירגלָאפרעד ץנַאג ןיוש טסיוטש

 -נוא ּבָאה'ֿכ ,רעטנוא טכיר'ֿכ) טכיררעטניוא ,ןֿפוורעטנוא ,ןקירדרעטניוא

 ,רעּביא גייצ'כ) ןגייצרעּביא ,ןצעזרעּביא ,ןדיישרעטניוא ,(טכירעגרעט

 .ןשַאררעּביא ,(טגייצעגרעּביא ּבָאה'כ

 ךעלמיטסקלָאפ .ה .ד) ?"עיגָאלָאמיטע-סקלָאפ, ַא זיא ןשַאררעּביא

 .('שע-, .רּבעה-"רעּביא; סלַא טשטײטעגסוא
 -יא, ,(ףארט ןטשרע ןפיוא טנעצקַא) "גנומענרעט'נוא , ךיוא רעהא

 גמנעצקא) "ּבירטעגרעּב'יא, ,ףַארט ןטשרע ןפיוא טנעצקַא) "רענעּבעגרעּב

 "רעװ ןײק שטָאכ ,ןכערּפשרער'יװ, ךיוא רשפא ןוא ,(ףַארמ ןטשרע ןפיוא

 ,רָאפ םשינ טמוק 'רעריװ, ּבָאוצ רעלַאּב

 ; ןכײלגרַאפ רימ ןעוו ,1

 ;ןדערניײא ךיז ליװ רצ

 -- ,ױזַא ךיז טדער סע

 רעקיטייטַאּב ַא "ךיז/ זיא לַאפ ןטשרע ןיא זַא ,גנירג רימ ןקרעמַאּב

 -נייא, ּברעװ םוצ ךיז טיצ סָאװ) עמגַאטניס רעדנוזַאּב ַא ָאזלַא ,טרָאװ

 סָאװ ,טרָאװ רעקיפליהַאּב ַא--"ךיז; זיא לַאּפ ןטייווצ ןיא ןוא ("ןדער

 ןיא ,רימ ןגָאז ,ָאד .טײטַאּב ןיא "טדער, ּברעװו ןטימ ןעמַאזוצ טיג

 ר" ךיזע בֲאגוַװ ןטיס ,"ךייז טדער; רָאנ ,"טדער; טשינ ּברעװ רעד

 ןוט וצ רימ ןּבָאה יצ ,ןסילשַאּב וצ גנירג ױזַא ןיא קידנעטש טשינ

 'םוצ ּבָאגוצ ַא טימ רעדָא "ךיז, (םָאנָארּפ) טרָאװ ןקיטייטַאּב ַא טימ

 .קילגמוא ןייק טשינ זיא'ס ;ןלַאפ.קפס ןּביײלּב ןענעק'ס ;ּברעװ
 ןשיװצ .טרָאװ רעדנוזַאּב א זיא 'ךיז, זַא ,ןײװרעד וצ גנירג זיא'ס

 .רעטרעװ ערעדנַא ןלעטש ןעמ ןעק '"ךיז ןוא ּברעװ םצע םעד
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 ,"ךיז, ּבָאגוצ םעד ןָא רָאפ טשינ ןעמוק סָאװ ,ןּברעװ ןַארַאפ
 .ןסעּכ ךיז .ּב.צ

 טימ רעדָא סקיפערּפ ַא טימ ןעמַאזוצ לָאמטּפָא טיג "ךיזתס .2
 ,(ןדערעצ ךיז)--עצ ךיז .ּב.צ ,טיײטַאּב ןשיפיצעּפס ַא ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ַא
 .(ןדערנָא ךיז) --נָא ךיז

 ךיז :לטימ-ריזילַאּברעװ סלֵא סירַא טערט "ךיז+ .3

 ןדיומ ךיז ,ןעלדנח ךיז ,ןרוחב

 יךיז לײװ) על ַאנימָאנָא רּפ ןפור ןעמ ןָאק 'ךיז, טימ ןּברעװ ,4

 .קעלפע ר עסורעקרעדיה רעדָא ("ךיזע םָאנָארּפ םנופ םמשטש

 ךיז טרעק סָאװ ,גנוט ַא ײז ןטײטַאּב-קידנעטש טשינ-טּפָא לײוװ) ע װי ס:
 ַא ןָא ךיױא ןײגאּב ךיז ןעק ןעמ .(רעוט ןפיוא קירוצ רעוט םענופ םוא

 ,ןימרעט ןלעיצעפס;

 ןּברעוו עשיטסַארפירעּפ 9

 ,ןייז הֿכוז) ןעגנוריּפורג-רעטרעװ עכלעזַא ךיא ףור יױזַא .5

 ןקיפליהַאּב ַא ןופ ןעײטשַאּב סָאװ ,(ל"גדא ןוט ףרָאװ ַא ,ןכַאמ הנותח

 .טײטַאּב ןייא ןעמַאזוצ קיד:ּבעג ,ּברעװ:טשינ ןקיטייטַאּב ַא ןוא ּברעוװ

 :ןסַאלק 6 ףיוא ןלייטנייא ייז ןעק עמ

 .ןייז ,טנַאירַאװניא :סַאלק 1 .6
 ,רבוג :,ּפשייּב .םזיערּבעה ַא בור סָאד ןזיא טנַאירַאװניא רעד

 ,ךיראמ ,לחומ ,הדומ ,הרתמ ,םיּכסמ ,חירטמ ,אצוי ,דשוח ,הכוז ,םרוג

 .ןייז רבוע ,רתוס ,הטונ ,הנקמ ,חצנמ ,בייחמ:

 .ןַײז חצנמל :שימָאק ןעמכילע-םולש ײּב

 זיולּב) ןייז ןסיוו ,ןייז ןלעפעג ,ןייז ןסיוא :ןעמזיטימעס טשינ

 .טשנָא שיטקעלַאיד) ןייז ייווטוט ,(וויטיניפניא-|-"לָאז, ןוא וויטַארעּפמיא

 --סעמרָאפ עקירעּביא יד ןיא ,טרַאװנגעג זיולּב) "ןייז ןַארַאפ, ,(ןוטייוו

 .("ןַארַאפ , ןָא;

 טשינ ךיז טכַאד טָאה "ןלעפעג, ,סעמרָאפ עלַא טָאה ?ןײז ןלעפעג,

 .רַאֹפ ןלעפעג ןיּב=לעפעג ךיא :טרַאװנגעג ,ָאזלַא ,טײהנעגנַאגרַאפ ןײק

 ןלעפעג לעװ-=לעפעג לעװ :טפנקקוצ ,ןעװעג ןלעפעג ןיִּב :טײהנעגנַאג:

 .ה"זַאא ,ןײז

 -עגנָא זיא'ס לײװ רעּבָא ,ָאטשינ זיא ףײז ןַארַאפ, קירדסיוא ןײק

 ןליװ רימ ןעװ זיא ,װיטיניפניא ןײז טערמרַאפ ּברעװ ןדעי זַא ,ןעמוע
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 "תימיניפניא ןװיטקיפ ַא רימ ןפַאש ,'ַארַאפ ןיּב ךיא, ּברעװ ןגעװ ןדער

 ."ןייז ןארַאפ,

 ךיז :'ךיז ּבָאװצ ןטימ סַאלק ןטשרע ןופ ןּברעװ ןאראפ .7

 בה ךיז ןײז בײהתמ ךיז ,ײז קסעתפ ךיז ,ןײז היִרטִמ ךיז ,ןײז העופ

 א וליפא רעדָא טרָאװ א ךָאנ ןעמוק ןָאק טנַאירַאװנא םיּב .ַא"א ןײז

 4ןײז לגעּב אטוה ,ןײז שרושה ןמ רקוע ,ןײז הפי הלוע :עּפורגרעמרעוו

 'שרוּפ ןײז םינּפ לּבקמ ,ןײז (םינשו) םימי ךיראמ ,ןײז שפנ רסומ ךיז

 ,ו"זַאא ןײז ומשּב

 ּןּברעװ עשיטסַארפירעּפ סַאלק ןטשרע םעד ןופ ןָאלּבַאש רעד 8

 .רעטרעװ עשיערּבעה עגנַאל עצנַאג ןדניּברַאפ וצ םטצונַאּב לָאמַא םרעװ

 תחת הער םלשמ רימ ןּבָאה ײז .ּב .צ+ .ּברעװ ןשידײ ןײא וצ סעּפורג

 .('תונורכז, סקיציא ןרהא) ןעװעג הבוט

 "לובנ ןיא זיא ,'הבוט תחּת הער םלשמ, וליפא ,'הפי הלוע, ,9

 -ַאּב סָאװ ,ענעי ײּב רעּבָא .טרָאװ ןײא -- ןײטסּוװַאּב-ךַארּפש ןשיד"ײ ןופ

 .ָאס8 עשיערּבעה ךיױױא ןַארַאפ בור סָאד ןענעז ,ןקירדסיוא עכלעזַא ןצונ

 ,ל"גדא ,רעטרעװ ײװצ רַאפ "הפי הלוע, ןעמענוצנָא ןעגניװצ סָאװ ,סעיצַאיצ

 רעטשרע רעד טלעטש טײטַאּב ןיא טיײקרעדנוזַאּב ןייק .0

 ,ןעימַאּב ךיז--ןייז חירטמ ךיז ,ןקידניז--ןייז רבוע :רָאפ טשינ סַאלק
 יד זַא ,ןקרעמנָא רָאנ ןָאק עמ .וויזַאא ןרעװ ןלעפעג--ןייז ןח-אצומ
 סָאד ןֿכערּפשטנַא לייט ןקיטײטַאּב ןקידרעטרעוװ-רעמ ַא טימ ןּברעװ
 :"יז וצ טפעהַאּב ,סעמגַאטניס ערעדנַא ךָאנ טימ ןּברעװ ןגעק בור
 ,קרַאטש--ןייז לגעּב אטוח ,לצרָאװ ןטימ ןסיירסיוא--ןייז שרושה ןמ רקוע
 ,ןקידגיזרַאפ

 ."ןרעװ ,--טנַאירַאװניא סַאלק ןז .1

 לגלוגמ ,ןרעוװ םּכסומ :םויערּבעה ַא טפָא זיא טנַאירַאװניא רעד

 םלענ רעװ לוצינ ,ןרעװ רטפנ ,ןרעװ סאמנ ,ןרעװ םייוקמ ,ןרעוו
 ַא"א ןרעוו

 -ורטנַא ?ןרעװ ןפָאלטנַא, ,ןרעװ ןעקנוזעגנייא : ןעמזיטימעס-טשינ
 ןרעװ (עריֹוװעג) רָאװעג ןרעװ ןפָאלשנַא ןרעװ טמוטשנַא ,ןרעװ ןענ
 -עצ ,ןרעװ ןדנּוװשרַאפ ,ןרעוו ןריורפרעד ,ןרעװ ןלעפעג ,ןרעװ ןזענעג
 .ַא"א ןרעוו ןענגַאג

 + ָאטשינ םירָאװ ,(311) ןװיסַאּפ ןײק טשינ ןענעז סעמרָאפ יד

 "רעװ'כ ָאטשינ ,ו"זַאא גײװשנַא'כ ,(ןצעמע) ףױלטנַא'כ (ןצעמע) ןײא-קניז'ב

 יי "
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 םעד ןיא) ןצעמע ןופ ןרָאװעג ןפָאלטנַא ןיִּב ןצעמע ןופ ןעקנוזעגנײא

 .ה"זַאא ("|פָאלטנַא ךימ טָאה רעצעמע, :ןעניז

 ,גנּוט עקידעײטש ַא ןטײטַאּב סַאלק ןטײװצ ןופ ןּברעװ יד 9

 -ףרעװ םײוקמ ,ןעמיטשנײא -=ןרעװ םּכסומ :(211) עװיסַאּפ א לָאמטּפָא

 ,ןפיולטנא-=ןרעװ ןּפָאלטנַא ,ןרעװ טכעלקריװרַאפ

 . ןוט,ד-ויטנַאטסּבוס רעלַאּברעװד-"ַא- .סַאלק ןזז .3
 : .ּפשייּב 117 8 ןופ ּפיט ןטיול ךיז טעדליּב וויטנַאטסּבוס רעד

 טסוה ַא ,ןוט רּבד ַא ,ןוט יירשעג ַא ,ןוט ץענעג ַא ,ןוט ײג ַא

 ַא ,ןּוט טֿכַארט ַא ,ןוט ץעז ַא ,ןוט (גניז) גנוז ַא ,ןוט ףרָאװ ַא ,ןוט

 ַא ,וט ןעייל ַא ,וט ףיױל ַא ,ןוט ּפַאכ ַא ,ןּוט קנורט ַא ,ןוט לסיירט
 ןוט רעדױלּפ ַא ,ןוט שטַאּפ ַא ןוט סע ןא ,ןוט םענ ַא ,ןוט ךַאמ

 ַא ,וט ןפֶעעצ ַא ,ןוט ילפ א ,ןוט ףייפ ַא ,ןוט רָאפ ַא ,ןוט לַאפ ַא

 ליּפש ַא ,ןוט רוּכיש ַא ,ןוט סָאש ַא ,ןוט ּפַאלק ַא ,ןוט שוק ַא ,ןוט קוק

 .ןוט ּביירש ַא ,ןוט גנורּפש ַא ,ןוט

 ןָא לָאמַא ןוט רעסַאװ קנורט ַא ;גנוצנַאנרעד רעטסקינײװניא טימ

 ןוט ףרָאװ א ךיז ,ןוט ײרד ַא ךיז :"ךיז, ּבָאנוצ ןטיכ ,(.רּבַא) "לוּכהש, ַא

 ןּבעג :ןּברעװפליה ערעדנַא ןעמוק ןענעק "ןוט, טָאטשנָא 4

 ױזַא ;(.רּבַא קערש ַא ,םענ ַא ןּבעג סע טגעלפ דימלּת םעד ;שװקַא

 ןעגנַאלרעד ;(.צַאק) טייז רעד ןופ םיא ףיוא ןּבעג יז געמ עלעקוק ַא

 .ּברַאטש ַא ןֿכַאמ ,קוק ַא ןּפַאֿכ ;ּפַאלק ַא

 עשיטסַארפירעּפ ךיז ןדליּב ּבָאגצ ןלַאּברעװ טימ ןּברעװ ןופ 9

 ,וט קעוַאלעטש ַא ךיז ,סױא-גָאז ַא ןוט :ױזַא סאלק ןזז ןופ ןּברעװ

 .רעטנוא .ּבעל ַא ןּבעג

 ,טיײקילַאמניײא טײיטַאּב סַאלק ןוז ןופ טײקשיטסַארפירעּפ יד .6

 סתװסאקגזאפפ עשיסור יד טימ ק'ֿפערּפשטנַא) טײקטּפַאכעגּפָא ,טייקצרוק

 ,?ןטֿכַארט, ןוא "ןוט טֿכַארט ַאק ,;ןקוק, ןוא "ןוט קוק ַא, ילגרפ : (זתגזסתש

 טֿפַארט ַא לָאמ עֿכעלטע, ךיוא ילגרפ ."ןּפַאלק, ןוא ײּפַאלק ַא ןעגנַאלרעד;

 ?טֿכַארטעג לָאמ עֿכעלטע, ןוא (.ּפָא) "ןוטעג

 +""וצ ןעגנערּב , ,וויטיניפניא--"וצ ןעמוק, .סַאלק עט .7
 .וויטיניפניא

 וצ ,ןעמיוש וצ ןלירק וצ ,ןעילפ וצ ,ןרָאפ וצ ,ןפיול וצ ,ןייג וצ ןעמוק :.ּפשייּב .גנוגעוװַאּב ןופ ןפוא ןַא טײטַאּב וויטיניפניא רעד
 ןּפעלש וצ ,ןריפ וצ ,ןגָארט וצ ןעגנערּב ;ןעגנירּפש



 םוידנורעג ַא ןופ עלָאר יד ָאד טליּפש 'וצ , טימ װיטיניפניא רעד

 .("קידנריפ ןעגנערּב ,קידנעײג ןעמוק,)

 .ליבסיוא יד סאלק רעדנוזַאּב ןײק ןיא סיוא משינ ליײט'כ 8

 .רַא ןײיא ןיא ןמלַאה, ,ןדער ןיא ,ןײג ןיא ,ןטעּברַא ןיא ןטלַאה; ןעגנוד

 רַאפ ןטלַאה ײז ןעמ ףרַאד ,ךיא ןײמ ,רעכיג ...ןעײרש ןײא ןיא ,ןטעּב

 ׂ .ןעגנוריּפורג-רעטרעװ

 .וויטיניפניאד-"ןוט, .סַאלק ע .9
 טלעװ עצנַאג יד טוט םענעי ,ןרענעג ךעלרע ךיז טוט סע רעװ

 .(קיד) ןרע
 םױּבנרַאּב ַא--תיּב ,ןעילפ למיה ןרעטנוא טוט רעלדָא ןַא--ףלא

 הרזהדובע רעד וצ ךיז טוט חלג ַא--למיג ,ןעילּב רעמוז עלַא טוט

 .ןעינק
 טייטַאּב רעדנוזַאּב ןייק .ּפיט (רעטרעטלערַאפ) רעשיאֿכרַא ןַא

 רע .(ןטעּב--ןטעּב ןוט) טשינ ךַארּפש רעקיטנייה רעד ןיא רע טָאה

 ,טײקיסַאּפש טימ ןדנוּברַאפ לָאמַא ,טײקשיַאכרַא ןופ סנַאינ ַא רָאנ טָאה

 .עינָאריא

 .סַאלק שֵז .0
 וצ טשינ ןרעהעג סָאװ ,ןּפיט ענעדישרַאפ ּפָא ךיא גָאוט רעהַא

 :.ּפשייּב .ןסַאלק עקידרעירפ יד ןופ םענייא ןייק

 .ןעמוקַאּב טנייפ ,ןעמוקַאּב ביל ,ןעמּוקַאג

 .סַאלק ןוז םוצ טשינ טרעהעג) ןּבעג גנוטֿכַא .ןּבעג

 ,ןּבָאה הנותח ,דיּב ןּבָאה ,ןּבָאה ןעניז ןיא ,ןּבָאה םויק ַא ,ןּבָאה

 תונמחר ,ןּבָאה טנייפ ,ןּבָאה ארומ ,ןּבָאה ּביל ,ןּבָאה קשח ,ןּבָאה הטרח

 .ןּבָאה לֿכש ,ןּבָאה

 | ,ןטלַאה המחלמ ,ןטלַאה

 .ןוט הבושּת ,ןוט הליפּת ,ןוט ךודיש ַא ,ןוט ײװ .ןוט

 ַאק ,ןֿכַאמ לטבמ ,ֿכַאמ הנותח ,ןכַאמ בורח ,וֿכַאמ לטּב ,ןכַאמ

 .ןֿכַאמ עיל

 .ןגירק טנייפ ,ןגירק ּביל ,ןגירק

 .ןלעטש תולדּב ,ןלעטש

 -רַא ןָא בור סָאד) וויטנַאטסּבוס ַא זיא לייט רעקיטייטַאּב רעד .ַאיא

 ,(ּברעװדַא--"ּביל;) טנַאירַאװניא ןַא רעדָא (לקיט

 "ןייז ּברעװ ןקיפליהַאּב ןטימ טּפָא טמוק ּפיציטרַאּפ רעד .1

 ןופ טיײיטַאּב ןשיפיצעּפס ַא ןעמַאװצ קידנּבעג ,'ןרעװע רעדָא



 = עו

 רעד :גנװט ַא סנצעמע רעטנוא ןלַאפרעטנוא ןופ .ה.ד ,טײקוװיסַאּפ

 .(םיא טּבײירש רעצעמע) ןּבירשעג טרעוװ ווירּב

 .ק א ןימרעט םעד ,'װיסַאּפ; וצ ץַאזנגעג ןיא ,ןעמ טצונַאּב לָאמַא

 .רעװיסַאּפ א-ןרעװ ןּבירשעג ,ּברעװ רעװיטקַא ןט-"ןּבײרש, :װיט

 לפיװ ףיױא .ןּברעװ עשיטסַארּפירעּפ וצ טנעָאנ טײטש װיסַאּפ .2

 ;לעלַארַאּפ ןריטסיזקע'ס רעּבָא

 - ןּבירשעג טרעװ װירּב רעד

 - ןּבירשעג זיא װירּב רעד

 יטרעװ ,זיא, ןטכַארטַאּב ָאד ןעמ ןעק--.רענעּבירשעג ַא זיא װירּב רעד

 .סרוק ןופ ןוא ןימרעט ןופ עגַארפ ַא רָאנ ךעלטנגײא זיא'ס .ןעגנודניּב סלַא

 .(642) גנורינַאלּפ

 :װיסַאּפ ןייק טשינ ןדליּב ןּברעװ עסיוועג .3

 (458) עקידעיײגרעּביא ךעלטנגייא.טשינ ןוא עקידעייטש יד (

 ןפָאלשעג ,ןייז טקוקעג ,ןייז ןעגנַאגעג :ָאטשינ) ןפָאלש ,ןקוק ,ןייג .3.+
 .ַאאא (ןרעװ ןפלָאהעג) ןפלעה :ןטמַאנסיוא .(ןייז

 .רעּביא ךעלטנגיא ןענעז ייז ןעוו וליפא) "ךיז, טימ ןּברעװ (2
 .רעד ךיז טרעװ ךַאז יד :ָאטשינ ,ךַאז ַא ןענָאמרעד ךיז :(עקידעיײג

 .טנָאמ

 .ל"גדא ןוט ףרָאװ ַא ,ןייז רבוג :עשיטסַארפירעּפ (3

 עשיטסַארּפירעּפ יד 'וצ יסַאּפ א ןפאש וצ ןוורּפ ךיז ןקרעמ'ס

 .עקסַא רעשירעלטסניק רעד ןרעװ רבוג ףוסל זומ סע, :סאלק ן ןּברעװ

 רעכיג סָאװ ןלָאז סע; ;ןײז רבוג םיא זמ עמ .ה.ד ,(ןימשרוג) םזימ

 .ה.ד ,('סעמע,) "רעדנעלסיא יד ראפ טכער ערעדנוזַאּב יד ןרעװ למבמ

 ףײז לטבמ ײז לָאז עמ

 .עג זיא ךוּב ַא :ָאטשינ .'ךוּב ַא ּבָאה ךיא, :ערעדנַא עקינײא (4

 ,רימ ןופ טַאה

 ןטייצ ןוא ןטודָאמ 0

 ןיא ןופ סעמרָאפ עטצעזעגפיונצצ ןופ לטעצ ַא זיא טָא 4
 ןָאזרעּפ עטשרע יד רָאנ -- עמרָאפ רעטצעזעגפיונוצ רעדעי ןופ) ּברעװ
 : (לָאצניא

 ןעמונעג ּבָאה
 ןעמענ לעװ



 ןעמענ געלפ

 ןעמונעג טַאהעג ּבָאה

 ןעמונעג ןּבָאה לעװ

 ןעמענ טלָאװ

 ןעמונעג טלָאװ

 ןעמענ ןעוועג טלָאװ

 ןעמונעג ןעװעג טלָאװ

 ןעמענ לָאז

 ןעמענ ןעוועג לָאז

 ןעמונעג ןּבָאה לָאז

 ןעמענ טלָאזעג ּבָאה

 ןעמענ ךימָאל

 .סעמרָאפ ערעדנַא ךָאנ--רעטעּפש

 +וזַא ןריציפיסַאלק (ּברעוופליה ןטיול) לַאמרָאפ ןעמ ןעק סעמרָאפ יד

 טלַאװ טימ סעמרָאפ (

 (טלָאזעג רעדָא) לָאז טימ סעמרָאפ (2

 "םָאל, טימ סעמרָאפ (3

 .סעמרָאפ ערעדנַא (4

 טלָאװ טימ סודָאמ (! :ןסודָאמ ןעמ טפור סעּפורג יד טָא

 רעטשימעג רעדָא לָאז טימ סודָאמ (2 ,סּודָאמ-הרעשה רעדָא

 -יטקאפ רעדָא רעטקעריד (4 ןוא סודָאמ-לעפאּב (3 ,סודָאמ
 -יר עֿכעלטע ,ןעעז רימ יװ ,טלַאהטנַא סודָאמ רעדעי ,סודָאמ רעש
 .סעמרָאפ ןע

 .פיונוצ טשינ יד ךיוא וצ ןעמ טנכער סודָאמ ןטקעריד םוצ .9

 !םענ :עמרָאפ יד -- סודָאמ.לעפַאּב םוצ .םענ (ךיא) עמרָאפ עטצעזעג

 -טייצ רעדָא ןטייצ רעטנוא ךָאנ ןעמ טדייש סודָאמ ןטקעריד ןיא

 ערעדנַא ייּב .ַא'א טפנוקוצ ,טײהנעגנַאגרַאפ ,טרַאװנגעג :סעמרָאפ

 ןטימ סעמרָאפ ענעדישרַאפ יד ןפור וצ םעװקַאּב טשינ זיא ןסודָאמ

 ."סעמרָאּפ.טייצ , ןעמָאנ

 ,טֿכַאמ ,טסֿכַאמ ,ךַאמ עמרָאפלַאּברעװ יד טסייה "?טרַאװנגעג,; .6

 ,(ןמיס-לונ) ןמיס.-טייצ ןוא .סודָאמ םוש ןייק טשינ טָאה עֿכלעװ ,ןֿכַאמ

 -טימ רעד טימ קיטייצנייא ןזיא סָאװ ,גנוּוט עשיטקַאפ ַא טייטַאּב ןוא
 .גנולייט

 טמוק גנווט יד זַא ,םיײטַאּב טרַאװנגעג יד ,ןעמ טגָאז ךעלנײװעג
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 שנח םעד יסיײּפ לטָאמ ןעװ ?"טציא, טסײה סָאװ רעּבכָא ."טציא, רָאּפ

 .כיר טעװעג ןיא רע טײג ןעװ-'טעװעג ןיא ךײא םימ ײנ ךיא , :טגָאז

 ,סע ּבײרש ךיא ןעװ ,"טציא, טשינ ?(םעװעג ןיא ןײג םײרג זיא : רעקיט

 רעד ןופ רענעײל רעד ןעװ ,טציא טשינ ןוא ,ןעמכילע:םולש קידנריטיצ

 "טציא, .טגָאועג םע טָאה לטָאמ ןעװ ,טלָאמעד רָאנ ,סע טנעײל קיטַאמַארג

 וצ ,טײקכעלטקניּפ ּבילוצ ,רעסעּב זיא .גנולײטטימ רעד תעּב-ןעמ טנײמ

 +טימ רער טימ קיטײצנײא זיא סָאװ ,גנּוט 8 םײטַאּב םרַאװנגעג יד ;ןגָאז

 ,ריא ןגעװ גנולײמ

 ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ןופ ןטייטַאּב יד ןּבָאה ןעק טרַאװנגעג יד

 .טפנוקוצ ןופ

 .עגפיונוצ ַא טסייה "סודָאמ ןטקעריד ןוּכ טײהנעגנַאגרַאפ, .7

 ,טכַאמעג טָאה ,טכַאמעג טסָאה ,טכַאמעג ּבָאה) עמרָאפ-ּברעװ עטצעז

 ןוא ("ןיּב, ןטלעז) "ּבָאהה ּברעװפליה םעד טָאה סָאװ ,(טֿכַאמעג ןּבָאה

 .גנולייטטימ יד יו רעירפ רָאפ טמוק עֿכלעװ ,גנוּוט עשיטקַאפ ַא טיײטַאּב

 .יטמרַאּפ טסײה טײהנעגנַאנרַאּפ רעד ןופ לײט רעקיטײטַאּב רעד

 רעּבָא ּבױא ,ּפיציטרַאּפ ןופ עיציניפעד ַא רַאפ ןעניד ןעק סָאד ,ּפי צ

 ,שרעדנא זיא םטשינ יװ טםריניפעד זיא ּפיציטרַאּפ זַא ,ןעמעננָא לָאז עמ

 םײהנעגנַאגרַאפ יד ןעמ ןעק ,עמרָאפ.טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא

 ;ױזַא ןריניפעד

 ּבָאה ּברעװפליה םענופ ףױא ךיז טלעטש טײהנעגנַאגרַאפ יד

 .ּברעװ ןקיֿכערּפשטנַא םעד ןופ ּפיציטראּפ םעד ןוא

 ,"ּבָאה; טימ טשינ טײהנעגנַאגרַאפ יד ןדליּב ןּברעװ עקינייא .8
 .עג ןיא רע ,ןּבילּבעג טסיּב וד ,ןּבילּבעג ןיּב ךיא :"ןיּבא טימ רָאנ

 :ןרעהעג רעהַא .ןּבילּבעג טנעז ריא ,ןּבילּבעג ןענעז ייז--רימ ,ןּבילּב

 .ןסקַאװ ,ןעגנעה ,(קינָאזרעּפנײא) ןעשעג ,ןטָארעג ,ןעגנילעג ,ןייג ,ןּביילּב

 ,ןרָאפ ,ןלַאפ ,ןעניישרע ,ןגיל ,ןפיול ,ןטערט ,ןציז ,ןעקניז ,ןייז ,ןרעװ

 ןעניר ,(?ןןטייר ,ןֿכירק ,ןעמוק ,ןרירפ ,ןעילפ ,(?ןןסילפ ,ןדניװשרַאּפ

 .ןעגנירּפש ,ןפָאלש ,ןייטש ,ןגייטש ,ןּברַאטש ,ןעמיווש

 ;'ּבָאה; טימ לָאמַא ןעײג סקיפערפ ַא טימ ןּברעװ עקיּבלעז יד

 .עיצקעל יד ןפָאלשרַאפ ּבָאה'כ

 'עג ּבָאה ,ןעמוקעגײּב ןיּב ןוא ןעמוקענײּב ּבָאה : ןַארַאפ ןענעז'ס

 ןוא ןעגנלעג טָאה ,(קידעײטש) ןעגנָאהעג ןיּב ןוא (קידעײגרעּביא) ןעגנָאה

 ױקעג םיא זיא רימ ןופ ,ןענישרע ןיּב ןוא טנײשרע ּבָאה ,ןעגגולעג זיא

 םיא םוק ךיא :םזילַאיצניװָארּפ ַא רענײמ) טמוקעג טָאה ןוא טלעג ןעמ
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 .ןגיטשעג ןיּב ןוא טגײטשעג ּבָאה ,(טלעג טמוקעג םיא ּבָאה ךיא ,טלעג

 לָאמטּפָא ןדליּב סַאלק ןטשרע ןופ ןּברעװ עשיטסַארפירעּפ .9

 ָאטשינ זיאס םגה) ןעװעג הכוז ּבָצה'ֿכ :"ּבָאה, טימ טײהנעגנַאגרַאפ יד

 ןעװעג הפי הלוע טָאה גּוװיז רעד ;(ןעװעג ןיּב5 רָאנ ,ןעוװעג ּבָאה'ֿכ

 (ע"ש) ךעטער לקיטש ַא וליפא ןעוועג הנהנ ּבָאה ךיא ּבױא ; (.רּבַא)
 .נטלעז רעד ײּב קידנַאטשרַאפ זיא יז ,גנלקַאװ ַא ךיז טקרעמַאּב'ס

 .סאלק ןטשרע ןופ ןּברעװ עשיטסַארּפירעּפ בור סָאד ןופ םיק

 םעד ןדישרַאפ ןוא קרַאטש ןעמ טרעטנַאלּפ ןטקעלַאיד ןיא .0

 ןיא ןייגוצרעּבירַא ץנעדנעט יד .ןּברעוװפליה ַא"א "ןיּב ,ּבָאה, ןופ ץונַאּב

 ַא קפס יּתלֹּב ןיא (* (ל"גדא "ןּבילּבעג ּבָאה,) ּבָאה וצ ןּברעװ עלַא

 ןריצנערעפיד סָאװ ,ענעי ייּב שוח-ךַארּפש רעד רעּבָא .עוויסערגָארּפ

 ןוא ,רעטנָאלּפ ַאזַא ןגעק קרַאטש וצ טריטסעטָארּפ ,"ןיּב, ןוא "ּבָאה;

 ענעמונעגנָא יד טרּפ םעד ןיא לוש יד ךָאנ טיה גָאט ןקיטנייה ייּב
 | .קיטַאמַארג עשירַארעטיל

 ןדליּב ןּברעו עכלעוו ,םעד ןגעוװ םיללּכ עלעיצעּפס ןפַאש 1

 "גנוגעװַאּב ןטייטַאּב סָאװ ,ןּברעװ;) '"ןיִּב- טימ טײהנעגנַאגרַאפ יד
 זיא רעכַאפנייא .יאדּכ טשינ ןּברעװ קילדנעצ יירד ּבילוצ זיא ,(ל"גדא

 .ייז ןענרעלסיוא טושּפ

 טײהנעגנַאגרַאפ ןופ טײטַאּב םעד לָאמַא טָאה טרַאװנגעג יד .2
 םיײהַא לוש ןופ עטַאט רעד לָאמנייא ןייג וצ טמוק :(טייקידרעירפ .ה.ד)

 ןײג וצ ןעמוקעג זיא--יילא רעדורּב ןיימ וצ ןוא רימ וצ טכַאמ ןוא

 ...לָאמניײא
 ,רָאפיטמוק טרַאװנגעג ןופ ץונַאּב ַאזַא זַא ,ךעלנײװעג טגָאז עמ

 יװ טקנוּפ ,שינעעשעג "ענעגנאגרַאפ, יד רעקידעּבעל ןרעדליש וצ יד ּכ

 ןגָאז וצ ,אּברדא ,ןעװענ םלָאװ רעיונעג ; ןעמוקעגרָאפ "טציא , טלָאװ יז

 יד ךיז ןרעדליש רעלײצרעד םעד ל"ײװ ,רָאפ.טמוק ץונַאּב רעד זַא

 .עגרָאפ "טציא, ןטלָאװ ײז יװ טקנוּפ ,קידעּבעל ןשינעעשעג "ענעגנַאגרַאּפ,

 יּבלעז רעד טכײרנרעד רערעהוצ םיּב ךיוא ןיוש טרעװ אליממ ּזןעמוק

 .טַאטלוזער רעק

 רעד ןופ טיײטַאּב םעד לָאמַא טָאה טייהנעגנַאגרַאפ יד .3
 א .עמרָאפ-טפנוקוצ

 עטצעזעגפיונוצ ַא טסײה "סודָאמ ןטקעריד ןופ טפנוקוצ, 4

 סָאד טָאה םיא טימ ןוא :רָאֿפ טמוק ('דירַאי ןוֿפ ,) ןעמכילע-םולש ײב ליפא (=/

 .רבח ןֿכיגניא ןרָאװעג סקיװעװ םוחנ-םולשי



 =- ןעט' =

 ףימ ,ןכַאמ טעװ רע ,ןכַאמ טסעװ וד ,ֿכַאמ לעװ ךיא) עמרָאפ-ּברעװ

 .ניא םעד ןוא "לעװ, ּברעוװפליה םענופ טײטשַאּב סָאװ ,(ןכַאמ ןלעװ
 רעטעּפש רָאפ טמוק סָאװ ,גנוּוט עשיטקַאפ ַא טײיטַאּב ןוא ,וויטיניפ

 ,גנולייטטימ יד יװ

 יז רענעֿכָארטשעגרעטנוא טימ ,טפנוקוצ ןופ טײטַאּב רעד .85
 סע ,לטָאמ :טײהנעגנַאגרַאפ יד ןוא טרַאװנגעג יד ןּבָאה ןעק ,טייקרעכ

 --ע"ש) !קעװַא ןגרָאמ טרָאפ סירָאּב !לטָאמ ,ןפלעה טשינ ריד טעװ

 ץנַאג ןרילרַאפ וטסָאה ;ןרָאפקעװַא סיװעג ףיוא ןגרָאמ טעװ סירָאּב

 .ןרילרַאפ סיוועג וטסעוװ=-(.רּפ) עטיל ןוא ןלױּפ

 ןופ טײקידרעטעּפש ןוא טייקידרעירפ ,טייקיטייצנייא יד 6

 ,טײהנעגנַאגרַאפ ,טרַאװנגעג ךרוד טקירדעגסיוא טרעװ סָאװ ,גנווט רעד
 וצ רעדָא טייצ ןיא ןטנעמָאמ ענלצנייא וצ ןעיצַאּב ךיז ןעק ,טפנוקוצ

 ירד יד ןופ ןטײטַאּב יילרעייווצ ךיז ןעמוקַאּב ױזַא .סעֿכָאּפע עצנַאג

 : ּפשייּב .טײטַאּב רעטרעטיירּבראפ ןוא רעֿכעלטנגייא--סעמרָאפ-טייצ

 טײטאב רעטרעטיירברַאּפ טײטמַאּב רעכעלטנניײא

 ןרָאפעג ןעמ ןיא  לָאמַא ןרָאפעג רחוס ַא זיא לָאמַא

 ןעמ טרָאפ טנייה ,דרעפ ףיוא .עגנָא רע'ט ,הרוחס ךָאנ

 .ןַאּב ןטימ ,ןלזג ַא ןפָארט

 ןיש טעװ םורַא שדוח ַא ןיא ףיוא ןייג רע טעװ ןגרָאמ

 ,ןייג דניק סָאד .טעּברַא רעד

 -ןגעג עטרעטיירּבראפ יד רָאפ טמוק טּפָא סרעדנוזַאּב .7

 טימ גנוט רעד ןופ טייקיטייצנייא טשינ טײיטַאּב סָאװ ,טרָאוװ
 דרע יד .ּבצ (* גנוט רעד ןופ טייקידנעטש רָאנ ,גנוגָאזסױרַא רעד
 רעד :טרַאװנגעג ןֿכעלטנגײא םעד 'לגרפ) ןוז רעד םורַא ךיז טיירד

 .ה.ד) חרזמ ןיא ףיוא טייג ןוז יד ,(קרַאמ ןיא ץעגרע ךיז טיירד רחוס

 }חרזמ ןיא זיא ,ןייגפיוא טעװ ןוא ןעגנַאגעגפיוא זיא יז ןעוו ,קידנעטש

 .(?טציא, .ה.ד ,ףיוא טייג ןוז יד ןייש יװ ,עז :'לגרפ

 ןיא טרַאװנגעג עטרעטיירּברַאפ יד טצונַאּב טרעוו טּפָא רעייז
 -עמַא ןיא ךיז טניפעג קרָאי-וינ : ןסיזעט עֿכעלטּפַאשנסיו ןוא ןצנעטנעס

 ןוא ףָאטשרעסַאװ ןופ טײטשַאּב רעסַאװ ;("טציא, אקווד טשינ) עקיר

 -ניא אלימּב גנוגָאזסױרַא יד ןיוש זיא ,קידנעטש רָאֿפ טמוק גנווט יד דלַאּביװ (*

 ,ריא טימ קיטַײצ



 = ןעס '-

 .ָאמ ,לָאצ ,ןָאזרעּפ ןופ סעמרָאּפ טָאה ּברעװ רעשידיי רעד ;ףָלטשרעיוז
 .ןטנוא ךיז ןעשטומ רימ ןוא ןּבױא טציז טָאג ;טייצ ,סוד

 ןכעלטנגייא ןרַאפ סעמרָאפ ערעדגוזַאּב טּפָא טגָאמרַאפ שיסור .8

 םעד ןיא זיא שיד" ;(חזאװג 20ז80ז-זאוג תסזחז םײטַאּב ןטרעטײרּברַאפ ןוא

 .רעמערָא טרּפ

 עטצעזעגפיונוצ יד טסייה "טייהנעגנַאגרַאפ עקילָאמליפ, .9

 טייטַאּב יז .וויטיניפניא-|(ןגעלפ ,טגעלפ ,טסגעלפ) "געלפ , עמְרָאפ-ּברעוװ

 ןוא גנולייטטימ רעד רַאפ טייצ עגנַאל ַא רָאפ טמוק סָאװ ,גנווט ַא
 זיא רע :טסייה "ןעמוק טגעלפ רע, .לָאמ ערערעמ רעּביא ךיז טרזח

 :טשינ-ןגָאז טשינ ןעק עמ .ןעמוקעג לָאמ ערערעמ קירוצ טייצ ַא טימ

 (ןּברָאטשעג לָאמנייא רָאנ ןיא רע) "ןּברַאטש רָאי 100 רַאפ טגעלפ רע,

 .(גנַאל טשינ זיא "ןטכענ,) "ןעמוק ןטֿכענ טגעלפ רע, :טשינ

 רעדָא "לעװ, ףיא "געלפ, ןעמ טייּברַאפ שיטקעלַאיד 0

 רעטנָאלּפ ַא וצ טריפ'ס םירָאװ ,ןרעוװ טפמעקַאּב ףרַאד סָאד ,"טלָאװ,

 םעד ןיא סעיצקנופ ערעדנַא ןּבָאה "טלָאװ, יא ,"לעוומ יא) סעמרָאפ ןופ

 .(םעטסיס-ּברעוו

 טָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעקילָאמליפ רעד ןופ טײטַאּב םעד 1
 וצ ךיז יז ןענעז הּכונח ןדעי; :טײהנעגנַאגרַאפ עֿכַאפנייא יד לָאמַא

 .ןרָאּפּפיונוצ ךיז ייז ןגעלפ-==(.ּפָא) "ןטסטלע םוצ ןרָאפעגפיונ

 טײטַאּב םעד טפָא טָאה טײהנעגנַאגרַאפ עקילָאמליפ יד .92

 ףיוא ןרָאפ ןעמ טגעלפ לָאמַא; :טײהנעגנַאגרַאפ רעטרעטיירּברַאפ ןופ

 "ןַאּב ןטימ ןעמ טרָאפ טנייה ,דרעפ

 ןטקעלַאיד עלַא ןיא טשינ) רוטַארעטיל ןיא רָאפ טמוקי'ס 3

 יװ רעירפ טכַאמעג ּבָאה .ה.ד ,"טכַאמעג טַאהעג ּבָאה, :עמרָאפ ַא (טנַאקַאּב

 -עג ןּבָאה לעװ, ךיוא ; גנולייטטימ יד יװ רעירפ זיא עכלעוו ,גנווט רעדנַא ןַא

 רעטעּפש זיא עֿכלעװ ,גנּווט רעדנַא ןַא יװ רעירפ ןֿכַאמ לעוװ .ה .ד ,?טֿכַאמ

 לעװ, ,ּפיציטרַאּפ- "טַאהעג ּבָאה;) סעמרָאּפ עקיזָאד יד .גנולייטטימ יד יו

 (עקינָאגנַאל רעדָא) עוויטקעפרעּפ ןפור רימ ןלעװ (ּפיציטרַאּפ-|-"ןּבָאה
 זיּב יד ,טפנוקוצ (עטייווצ רעדָא) עוויטקעפרעּפ ןוא טייהנעגנאגראפ
 ,עוויטקעפרעּפ יד וצ ץַאזנגעג ןיא ,ןסייה סעמרָאפ-טייצ עטנרעלרעד טציא

 ןיוש ריא טעװ ,קירוצ םיא טימ ןעמוק לעװ ךיא זיּב : ּפשייּב .עכאפנייא

 -רַא עטלפייווצרַאפ עדנרעגנוה יד ;(ע"ש) ןפָאלשעגֿפרוד לסיּבַא ךיז ןּבָאה

 ןלעװ ייז זיּב ןלעטשּפָא טשינ ךַאז םוש ןייק רַאפ ךיז ןלעװ עזָאלסט3

 .?סעמע;) ןעגנורעדָאפ עטכערעג ערעיײז טפמעקעגסיוא ןּבָאװ
 .(518) "ןיּבה םימ םײהנעגנַאגרַאפ יד ןדליּב סָאװ ,ןברעװ ענעי



 ןיב+ רערָא) "טַאהעג ןיּב, טימ טײהנעגנַאגרַאפ עװיטקעּפרעּפ יד ןדליצ

 ןיב ,ןפָאלשעג טַאהעג ןיּב :'טַאהעג ּבָאה; םימ ךיױא רעּבָא ,(ןעװעג

 .ןפָאלשעג טַאהעג ּבָאה ,פָאלשעג ןעװעג

 עכאפניא יד ןרעװ (טקעלַאיד ןײמ ןיא .ּב.צ) שיטקעלאיד 4

 ּבָאנוצ ןטימ לָאמַא) עויטקעפרעּפ ןופ טײטַאּב ןמימ טצונַאּב סעמרָאפמײצ

 םימ ןעמוק לעװ ךיא זיּב .ּב.צ .(ַא"א 'ּפָא; ּבָאגצ ַא םימ רעדָא "ןיוש,

 ןפָאלשכרוד לסיּבַא ןוש ךיז ריא טעװ ,קידֹוצ םיא

 .לעװ ,'טרַאװנגעג עװיטקעפרעּפ, ַא (ןטלעז) ךיוא רָאפ טמוק'ס 5

 רעד וצ ךעלנע ךעלרעסױא זיא רע .טקעפרעּפ ןפור ןעק עמ עב

 :ליּפשיּב .טײטַאּב רעדנַא ןא רעּבָא טָאה ,טײהנעגנַאגרַאפ רעכַאפנײא

 יד ןדעװ יז ןעק ,ןגױמ רָאנ ךיז לָאז יז ּבױא זַא ,טכַארטעג טָאה רע

 ןוא--(.ּפָא) טגרָאזעגּפָא רע טָאה טלָאמעד ןוא ,םיבנג עלַא ןופ "עקטַאמ,

 ךיױא רשפא רעהעג רעהַא .טגרָאזעגּפָא טָאה סָאװ ,אזַא רע זיא טלָאמעד

 רענעכָארּפשעגסױא ןַא .(325 'עטיל ןוא ןלױּפ ץנַאג ןריולרַאפ וטסָאה,

 ,(326) ריסַאּפ ןיא ןוא סודָאמ ןטשימעג ןיא רָאפ טמוק טקעפרעּפ

 --(311) "ןײז טימ ןוא "רעװ, טימ-ןװיסַאּפ ײװצ יד ןשיװצ+ .6

 ;סעמרָאֿפמײצ עװיטקעפרעּפ ןוא עכַאפניא ןשיװצ יװ תוכיש ַא טריטסיזקע

 װיסַאּפ װחיטקא

 ןעװעג טכַאמעג זיא שיט רעד ; שיט ַא טכַאמעג טַאהעג טָאה רע | .גרַאּפ .ּפרעּפ

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא שיט רעד| שיט ַא טכַאמעג טָאה רע| .געגנַאגרַאפ

 םכאמענג זויא שיט רעד שימ 8 טכַאמעג טָאה רע טקעּפרעּפ

 םכאמעג טרעװ שיט רעד שיט א טכאמ רע טרַאװננעג

 ןַײז טכַאמעג טעװ שיט רעד שיט ַא טכַאמעג ןּבָאה םעװ רע | .קוצ .ּפרעּפ

 ןרעװ טכַאמעג טעװ שיט ראק שיט ַא ןכַאמ םעװ רע טפנוקוצ

 ,טסעװעג ּבָאה; עמרָאפ ַא ןארַאפ זיא טקעלַאיד ןײמ ןיא ,7

 םשינ ןיא סָאװ ,גנוט ענעגנַאגרַאפ ַא טײטַאּב יז ;פיציטרַאּפ--"ןעװעג ּבָאה

 .ליצעג רעד ןרָאװעג טכײ-גרעד טשינ זיא'ס רעדָא ,ןרָאװעג טקידנערַאּפ

 יענ טרעטשעצ זיא טַאטלװער רעטכײרגרעד רעד רעדָא ,טַאמלוזער רעט

 עבכעלטע  עזָאלכַארּפָא יד גיוא ןופ ןרױלרַאּפ ּבָאה ךיא,; ;.ּפׂשייַּב .ןרָאװ

 יד .(.װײל) "ןײג טזָאלעג ןעװעג ךיז ּבָאה ךיא עכלעװ ְךָאנ ,רעדניק

 ,ךיז טכַאד .(םתס טימ םײהנעגנַאגרַאפ רעשיסור רעד טכערּפשטנַא עמרָאּפ

 טצונַאּב טרעװ רעדָא) ףױא ןטיּברַאפ יז טרעװ ןטקעלַאיד ערעדנַא ,ןיא זַא

 .טײהנעגנַאגרַאּפ רעװיטקעפרעּפ (םימ לעלַארַאּפ
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 סודָאמ ,ןשיטקַאּפ רעדָא ,ןטקעריד ןופ טײטַאּבטנורג רעד .8

 ,טנעמָאמ םענעי רעדָא םעד ןיא) רָאפ שיטקַאפ טמוק גנּווט יד זַא--זיא

 .(עמרָאפ-טיצ רעד ךרוד ןזיוװעגנָא טרעװ סָאװ

 רָאנ ןעניז ַא טמוקַאּב סָאװ ,"טײטַאּב-לונ; ַא ךעלטנגײא זיא סָאד

 | .ןסודָאמ ערעדנַא םימ ךײלגרַאפ םייּב

 | נג עקיניא סודָאמ רעטקעריד רעד טָאה םעד ץוחַא

 .ןסודָאמ ערעדנַא ןופ ןטיײטַאּב ,ה.ד

 סָאװ ,סעמרָאפּברעװ עטצעזעגפיונוצ ןסייה סודָאמ-הרעשה .9

 עכלעזַא ."(ןטלָאװ ,טלָאװ ,טסלָאװ) טלָאװ, ּברעוװפליה םעד ןטלַאהטנַא

 :עכעלטע ןענעז סעמרָאפ
 ןכַאמ טלָאװ

 טכַאמעג טלָאװ
 ןכַאמ ןעוועג טלָאװ

 טֿכַאמעג ןעװעג טלָאװ
 .טכַאמעג טַאהעג טלָאװ

 סָאװ ,גנווט ַא זיא סודָאמ-הרעשה ןופ טײטַאּבטנורג רעד .0

 לָאז ץַאק  .ּב.צ ,גנידַאּב רעקיטיינ ַא טלעפ'ס לייוװ ,רָאפ טשינ טמוק

 -עגסיוא טפול רעד ןיא ךעלעגייפ עלַא יז טלָאװ ,ןעלגילפ ןּבָאה

 לגילפ ןייק טָאה יז לייוו ,סיוא טשינ יז טגרַאװ שיטקַאפ -- ןגרָאװ

 שיטקַאפ--(.רּפ) "ןסירעצ קורעדינש םעד טלָאװ םלוע רעד, ;טשינ

 טשינ עזַארפ רעד ןיא טזייו רָאטױא רעד) ןסירעצ טשינ םיא רע טָאה

 טגָאװ שרעדנַא ןסָאשרעד סיװעג םיא טָאה עמ ,ָאיא ;(סָאװרַאפ ,ןָא

 זיאס לייו ,ןעמוקעג טשינ רע זיא שיטקַאפ--(ּפָא) "ןעמוקעג רע

 ?ןסָאשרעד סיועג, םיא טָאה עמ לייו .ה.יד ,"שרעדנַא; ןעוװעג טשינ

 *ַא ב םענעי ךיא סורָאט:הרעשה רעד טײטַאּב ץַאזגנידַאּב ןיא 1

 עלַא ןעװ .ּב.צ ,גנוט רעד ןופ םײקשיטקַאפ רעד וצ טלעּפ סָאװ ,גניד

 -עגרעּביא טלעװ יד ךיז טלָאװ ,טײז ןײא ףיוא ןעיצ ן טל ָא װ ןשטנעמ

 ףןזיחעגנָא טשינ ָאד טרעװ ,סָאװרַאפ םשינ ײז ןעיצ שיטקַאּפ-טרעק

 טרעק םלעװ יד-ןופרעד טַָאטלװער רעד ןזיױעגנָא טרעװ ָאד ,אּברדא

 *ַאב ךיױא סודָאמ.הרעשה םעד ןעמ טפור רעּבירעד ,(רעּביא טשינ ךיז

 .סודָאמ.גניד

 ,הצע ,גנודנעװ עכעלפעה :סודָאמ-הרעשה ןופ ןטײטַאּב עקידרעטײװ

 .שטנוח

 ,,ןֿכַאמ טלָאװ'כ, טָאה סודָאמ.הרעשה ןופ סעמרָאפ 8 יד ןופ .2
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 =עג טלָאוװ'כ;, ,טפנוקוצ ,טרַאװנגעג ןופ טײטַאּב םעד רָאנ ,ךיז טֿכַאד

 .ּביא יד ,טּפנוקוצ ,טרַאװנגעג ,סייהנעגנַאגרַאפ ןופ סײטַאּבי םעד--"טֿכַאמ

 ,טייהנעגנַאגרַאפ רעוויטקעפרעּפ ןופ טײטַאּב םעד--סעמרָאפ עקיר

 :ענ ,ײִכ; טרָאװּפליה ַא ןעמוק ןעק 'טלָאװ, ּברעװפליה םוצ .3

 .ַאּב ןופ םײטַאּב םעד ּברעװ םעד וצ טיג רעכלעװ ,'יּבײכענ ,יּבײכ ,ײכ

 ,םלײבכ) טלָאכ; טרָאװ ןײא ךיא טמוק 'טלָאװ ײכ, .טשנָא .גנורעיוד

 יה .ברעװפליה רעדנוזַאּב א רַאפ ןעמעננָא ףרַאד עמ עכלעװ--"(טלָאה

 ,סודָאמ רעדנוזַאּב ַא ןדליּב "טלָאה ,טלײכ) טלָאכ, םימ סעטרָאּפּברעװ

 .םודָאמ-רעױדַאּב

 ריא טלָאכ ;(טקעלַאיד ןײמ ןופ) !טלעג ןּבָאה ךיא טלָאכ :.ּפשײּב

 סָאד טלָאװ יּבײכענ ;(טקעלַאיד ןײמ ןופ) !שרעדנַא ןוטעג רעטעּב סע

 .טגָאז ,ךיז טלָאװ יּבײכענ ;(ע"ש) ןּבָאה סָאד זָאל קע ןא ,ןעװעג ןױש

 טלָאה ;(ע'"ש) ןפנָארּב לועלג עטשרע סָאד קערעּפָאּפ טלעמשעג םיא ,רע

 ."רעקעװ,) ןפיוקרַאפ הדגה ןײא שטָאכ ךיא

 .סודָאמ-הרעשה ןיא סָאװ ,סעמרָאפ 8 עקיּבלעז יד ךײש ןענעז ָאד

 .הצע עכעלפעה ךױא ,הטרח ,גנורעױדַאּב טײטַאּב סודָאמ-רעױדַאּב

 :סעמרָאפ יד 4

 ֿכַאמ (רימָאנ) רימָאל ֿכַאמ ךימָאל
 1 יז יד ן ך + 2

 ןֿכַאמ (ייז) ןזָאל ןכַאמ (רע) זָאל

 טֿכַאמ ,ךַאמ ויטַארעּפמיא ןטימ םעטסיס ןייא ןיא ןקינייארַאפ ןעמ ןעק

 ,סודָאמ-לענַאּב ןופ סעמרָאפנָאזרעּפ סלַא
 רעטייוצ רעד יּבגל וויטקעפעד ןענעז ןּברעװ עקינייא .5

 ,ןומ ,ןלעװ ,ןפרַאד :וויטַארעּפמיא םעד .ה.ד ,סודָאמ-לעּפַאּב ןָאזרעּפ

 :ָאטשינ ,"ןפרַאד רע זָאל ,ןפרַאד ךימָאל; ןַארַאפ) (?ןןענעק ,ןגעמ

 .שימעג רעד ייז ייּב טמוק וויטַארעּפמיא ןטָאטשנָא .(*!טפרַאד !ףרַאד;

 ,סודָאמ רעט

 טסלַאז ,ןסיוו ַײז,--רעטפָא ,"טסייוו ,סייוו, טצונַאּב טרעוו ןטלעז

 "ןַײז ןסיוו

 ("ןיּב, טרָאװנַאזרעּפ םֹוצ) *ַײז, :קיסָאמלגערמוא .6

 ענעשטנווװװעג--זיא סודָאמ-לעפַאּב ןופ טיײטַאּב-טנורג רעד .7

 ,הליפת :סעיצַאקיפידָאמ ענעדישרַאפ ןּבָאה ןעק שטנּוװ רעד .גנּווט

 ,שינעּבױלרע ,הצע ,הארתה  ,גנודערנייא ,גנורעדַאפ ,גָאלשרָאפ ,השקּב

 .ו"זַאא ןּבָאההעדּב ,סולשַאּב ,גנורעטנומפיוא

 טשרָאקָא ךיז ךימָאל ;!ןרישרַאמ םענייאניא עלַא רימָאל :.ּפשייּב

 69) קיטַאמַארג עשידיי
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 ;סיינ סעּפע טליצרעד ,טציז ;!ךוּב םעד רעהַא ּביג ;ןעמענ םיא וצ

 ןרָאפ רע זָאל ןגעוװטעניימ ןופ ;ןדירפ ןיא ףָאלש

 א ןגעוו שטנּוװ ַא ןקירדסיוא ןעק סודָאמ-לעפַאּב רעד .8

 זיא שטנּוװ רעד ןעמעוװ וצ ,תושר סמענעי ןיא טשינ זיא סָאװ ,גנוּוט

 טּבעלרעד ;!זייּב ןסיוו ױזַא ךימָאל :(העובש ,הללק הֹֿכרֹּב) טדנעוװעג

 !דרע רעד ןיא ייג ;!רָאיַארעּביא

 ?סורָאמ.לעפַאּב םענופ שטנוװ רעד טדנעװעג טרעװ ןעמעװ וצ .9

 טַאסערדא רעד ײס ןײז ןעק רעכלעװ) ץַאז ןופ טקעיּבוס םוצ--לַאמרָאנ

 רעּבָא ןעק'ס .שרעדנַא רעצעמע ײס ,ןײלַא רעדער רעד ײס ,דײר ןופ
 ,רײר ןופ טַאסערדא םוצ ןײז טדנעװעג לָאז שטנּוװ רעד זַא ,ןעטוקרָאּפ

 ריד ןופ ךימָאל ;ןָאזרעּפ עטײװצ יד טשינ זיא טקעיּבוס רעד ןעװ וליפא

 זָאל ;('ריד; וצ רָאנ ,'רימ, וצ םׂשינ שטנּוװ םעד דנעװ'כ) ןּבָאה תחנ

 טםרנעװעג זיא שטנוװ רעד רעּבָא ,ָאמשינ זיא טקעיּבוס ןײק) !ליטש ןרעװ

 .ןענָאזרעּפ רעדָא ןָאזרעּפ רעטערקנָאק ַא וצ

 טקוק טייג ,אּברדַא ,ונ :גנַאלרַאפ רעוויטקיפ--טייטַאּבייּב .0

 ןעמוק סודָאמ-לעפַאּב םייּב (ע"ש) !טנייפ סע טָאה ןוא ןָא סעֿכלעזַא

 ."רעהַא רָאנ םוקק :ַא"א "טשרָאקָא ,רָאנ/ רעטרעוװו עקיפליהַאּב לָאמַא

 .טײטַאּב-לעפַאּב םעד ןריסנַאוינ ייז

 ענעדישרַאפ ןופ ןטיײיטַאּב ןּבָאה "לָאז, טימ סעמרָאפ יד 1

 .סודָאמ רעטשימעג, ייז ךיא ףור רעּבירעד ,ןסודָאמ

 .וויטיניפניא--"לָאז, ,92

 -טייצ) סודָאמ-לעפַאּב ןופ טײטַאּב םוצ טנעָאנ (| :ןטײטַאּבטנורג

 7 .(טפנוקוצ ןוא טרַאװנגעג--טייטַאּב

 ,סודָאמ ןטקעריד טפנוקוצ רעדָא טרַאװנגעג ןופ טײיטַאּב (2

 זיא עמ רעכלעוו ןיא ,גנוניימ סנצעמע ןּבעגרעּביא ןופ סנַאוינ ןטימ

 ==("רעקעוו,) "רעדור םייּב ןרעוװו קירוצ לָאז יקסדוּפליּפ, :רעכיז טשינ

 קירוצ ("ןרעװ טעװא רעדָא) טרעװ יקסדוסליּפ זַא ,טגָאז עמ

 .רעדור םייּב

 ןייא ןיא ןטלַאה לָאז דניק א :גנורעדנּוװַאּב -- טײטַאּבייּב

 .(776) ?ןענייוו
 .(774) ןמײטַאּב ערעדנַא ךָאנ סודָאמ רעמשימעג רעד טָאה ץַאזייּב ַא ןיא

 .ץַאזײפ א ןיא רָאנ רָאפ םמּוק װימיניפניא-| "ןעװעג לָאז, .383 |

 ;ןטײטַאּב ייװצ טָאה עמרָאפ יד .ּפיציטרַאּפ-|-"ןּבָאה לָאז/ 4

 סנֿאײנ ןטימ סודָאמ ןטקעריד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ ןופ טייטַאּב
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 :רעכיז טשינ זיא עמ רעֿכלעוו ןיא ,גנוניימ עדמערפ ַא ןּבעגרעּביא ןופ

 יד ןענָאטינ טנפעעג ןּבָאה לָאז ,םיוּב ַא ןופ ןלַאפעגּפָארַא ,לּפע ןַא

 סנַאמעדיג ןופ גנוצעזרעּביא ספיטש) ץעזעג-גנויצוצ םעד ףיוא ןגיוא

 ןַא זַא ,תמא זיאס יצ טשינ סייוו'כ ,טגָאז עמ-=-("עטכישעג-רוטלוק,

 ..טנפעעג טָאה םיוּב ַא ןופ ןלַאפעגּפָארַא לּפַצ

 ,טייקוויטקעפרעּפ ןופ סנַאוינ ןטימ סודָאמ-לעפַאּב ןופ טייטַאּב (2

 יאוולה--(.רּפ) ןטעּבעגסיױא סטוג ליפ ןּבָאה ריד טסלָאז :?טיײהנעגנַאגרַאּפ,

 ןטעּבעגסױא סטוג ליפ ךיז טסָאה ּוד זַא ,טְקַאפ רעד ןייז לָאז

 .טקעפרעּפ ַא זיא סָאד

 :ןטײטַאּב ייווצ טָאה עמרָאפ יד .וויטיניפניא--"טלָאזעג ּבָאהה 58

 ןיא טפנוקוצ, ןופ סנַאװינ ןטימ סודָאמ ןטקעריד ןופ טייטַאּב (

 .עגרָאפ ןיא רימ--וװעיק ןייק ןרָאפ טלָאזעג ּבָאהכ :"טײהנעגנַאגרַאּפ

 ןיא ןעו ,סייצ א ןעװעג ןיא'ס ,ןרָאפ ןּבילקעג ךיז ּבָאהֿכ ,ןענַאטש

 .ועיק ןייק ןרָאפ ןיימ ןעוועג זיא טפנוקוצ

 -עג טסָאה :טײהנעגנַאגרַאפ ףיוא סודָאמ-לעפַאּב ןופ טייטַאּב (9

 וד טלָאװעג ּבָאה ךיא--ןּבײרשנָא טפרַאדעג טסָאה וד--ןּבײרשנָא טלָאז

 .ןּביירשנָא טסלָאז
 .סודָאמ ןוא םײצ ןופ עיציניפעד ענײמעגלַא .6

 ּברעװפליה א ךרוד טעדליּבעג טרעװ סָאװ ,עמרָאפ ַאזַא זא םײצ

 יד םנכײצַאּב ןוא (ּברעװפליה ַא ןופ טײהנזעװּפָא-ןמיס-לונ ַא ךרוד רעדָא)

 טנעמָאמ םעד ןוא גנּוט רעד ןופ טנעמָאמ םעד ןשיװצ גנויצַאּב עכעלמײצ

 .גנוגָאזסױרַא רעד ןופ-

 .םליה ַא ךרוד טעדליּבעג טרעװ סָאװ ,עמרָאּפ אזא זיא סודָאמ

 (ברעװפליה ןלעיצעּפס ַא ןופ טײה;זעװּפָא--ןמיס.לונ ַא ךרוד רעדָאש ּברעװ

 .עג ,טײקכעלגעמ) טײקשיטקַאפ.טשינ רעדָא טײקשיטקַאפ יד טײטַאּב ןוא

 .גנּוט רעד ןופ (טיײיקנשטנּוװ

 רַאפ ,סלַאפנדעי) ןסודָאמ רַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד ךעלטנגײא .7
 .ע ג טָאה רע? יװ ,ןעגנוריּפורג עכלעזא ךיוא (סעמרָאּפ-ּברעװ עטצעזעגפיונוצ

 ;טקידניעג יאדװא טָאה רע=+(.רפ) יטָאג ןגעק ןקידניז סעּפע טזומ

 "לסילש ןכָאנ םײהַא סידאק לטע וצ ןײגוצ ןל ע װ סיװעג ןע ק השמ-םײח,

 םשינ ידּכ ,עמעכס רעד ןיא ןײא טשינ ײז סילש'כ .םּתסמ ליװ--(.גרעּב)

 ,ןריצילּפמָאק וצ



 ףןויטיניפניא ,ּפיציטרַאּפ 1

 ךופ ,םינמיס יירד טימ ךיז טריזירעטקַארַאֿכ ּפיציטרַאּפ רעד ,8
 ט-- סקיפוס ,--עג סקיפערּפ :לָאמטפָא ןלעפ ייווצ רעדָא רענייא עֿכלעװ

 -ונעג ,ןעזעג ,טגָאזעג :.ּפשייּב .גנוגיײּב עטסקינייװניא ןע-- ,ן-- רעדָא

 .ןעזרעד ,טריפַארגעלעט ,ןעמ

 .--עג סקיפערּפ .9

 ;ןלַאפ יד ץוחַא ,לָאמ עלַא טמוק סקיפערּפ רעד

 +-עג ,-ַאּב ,--(ט)נַא :סקיפערּפ ַא טָאה ּברעװ רעד ןעו4

 -ַאּב ,(ןפָאלטנַאעג טשינ) ןפָאלטנַא :.ּב.צ ,--עצ ,--רַאפ ,--רע ,--רעד

 ןגָארטעצ ,טּפַאֿכרַאפ ,ןענישרע ,טלייצרעד ,ןענּוװעג ,ןעמונ

 טרעהעג ,(ןעקנעדעג וצ ןוא ןעקנעד וצ) טקנעדעג :ןמײקיטײדײװצ

 .(ןטָארעג--ןטָאר) ןטָארעג ,(ןסינעג--ןסינ) ןסָאנעג ,(ןרעהעג--ןרעה)

 .ןסעגעצ--ןסעעצ

 -נעל ייּב סרעדנוזַאּב) רי-- סקיפוס ןטימ ןּברעװ ייּב לָאמטּפָא (2

 ,טרירטוא ,טריזיליטוא ,טריהַארטסּבַא :(עטשידיירַאפ רעקינייו ןוא ערעג

 -ָאנ ,טריזיטענגַאמ ,טרינָאמרַאה ,טריטַאּבעד ,טריטקיד ,טריזַאּב ,טרירעּטָא

 ,טריסַאּפ ,טריטַאָאלּפסקע ,טריטסיזקע ,טריֿכַארטס ,טריזילַאנָאיצַאנ ,טריט

 .ו"זַאא טריטנָאמער ,טריטקַאדער ,טריזיטערקנָאק ,טרירוקנָאק

 =עג ,טרינָאמרַאהעג ,טרימַאלקעדעג ,טריטסַאגעג :ןפָארטעג ּבָאה'כ

 ,טרימרָאּפעג ,טריזַאטנַאפעג ,טרימַאלקָארּפעג ,טרינָאפעלעטעג ,טריפארגעלעט

 .ל"נדא םריצַאּפשעג ,טרידנעמָאקערעג ,טריזַארעג ,טרירוקעג ,טריװַאקעג

 -ַאלס עטשידִָײרַאפ קינײװ רעדָא עטשידִיירַאּפ טשינ ײּב לָאמטּפָא

 גמעיַאדשזסַאר ,טעּבילָאּפ ,טעיַאשטורװ ,טעיַאילוג ,םעשטרָאּפסיא :;ןעמזיװ

 .ךיז טעיַאטַאקעג ,טעײמסעג ,טעּבולַאהעג-רָאּפ טמוק ךָאד

 רעד 'טמוק ,ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ַא טָאה וויטיניפניא רעד ןעוו .0

 ןלַאּברעװ ןֿכָאנ ךיז טלעטש רעכלעװ .--עג סקיפערּפ ןטימ ּפיציטרַאּפ

 .טלמַאזעגנָא--ןעלמַאזנָא ;ּבָאגוצ

 .עמונעגוצ--ןעמענוצ רעּבָא ,ןעמונעצ--ןעמענעצ :זיא רעּבירעד

 ךוא --עצ ןדיישרעטנוא םוצ םינמיס יד ןופ רענייא סע זיא לֹוש ןיא

 ;=-וצ

 -רַאּפ ןיא לָאמטּפָא טמוקַאּב ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ַא טימ ּברעװ ַא 1

 טלָאװ ּבָאגוצ ןלַאּברעװ םעד ןָא ןעוו וליפא ,--עג סקיפערּפ םעד ּפיציט

 גע
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 ,טלייצרעד .ּב.צ ,ןעמוקַאּב טשינ --עג סקיפערּפ םעד ,399 8 טול ,רעז

 :ַארטס ןטלייצרעדנָא טשינ ,טלייצרעדעגנָא רעּבָא ,טלייצרעדעג טשינ

 ,טריכַארטסעגּפָא רעּבָא ,טריכי

 ,טעיַאילוגעגנָא ךיז רעּבָא ,טעיַאילוג

 .ַאאא טלײװרעדסױא ,טנעקרע(דנ)נָא ,טגנַאלַאּבנָא : ןעמַאנסיוא

 .ןטלַאהַאּבסױא ,טלײצרעדנָא : ךיוא רעּבָא ךיז טפערט'ס

 .ןע-- ,ן-- ,ט-- ןסקיפוס 9

 ,ט טימ ּפיציטרַאּפ םעד ןדליּב ןּברעװ לייט רעטסערג רעד

 :ןרעהעג רעהַא

 ;ע סקיפוס ןטימ ןּברעװ עלַא (

 ;(טריצַאּפש) רי סקיפוס ןטימ ןּברעװ עלַא (2

 .איא (טנכערעג ,טלדנַאהעג) נ ,ל עקיפַארט טימ ןּברעװ עלַא 6
 . .(ןעגנוריזילַאּברעװ) ןעגנודליּבײנ 64

 ;ןעמינַאמרעגןּברעװ רָאנ ּפיציטרַאּפ םעד ןדליּב ןע- ,ן- ןטימ

 ןמבָאשעג-ןטכעש ןיא ּברעװ רעשינַאמרעג טשינ רעקיצנײא רעד

 םעד ןדליּב ,ףןיּב טימ טײהנעגנַאגרַאפ יד ןדליּב סָאװ ,ןּברעװ

 .9006 8 --ןע ןוא | ןופ גתולײטרַאפ רעד ןגעװ .ןע-- ,ן- טימ ּפיציטרַאּפ

 'עצ ןוא טייזעצ, ןופ ויטיניפניא רעד זיא ױזַא יו :סַאּפש

 ?"ןטײײּפשעצ ןוא ןטייזעצ, רעדָא "ןעײרּפשעצ ןוא ןעייזעצ,--"טיירּפש

 ןוא ט-- טימ :ןּפיציטרַאּפ ייווצ ןּבָאה סָאװ ,ןּברעװ ןַארַאפ .3

 :(טייטַאּב ןיא דישרעטנוא ןטימ ייז ןופ עקיניא) ןע- ,ן- טימ

 ,ןזָאל ,ןצלַאז ,געװו ,ןכיילג ,ןטעּב ,ןזָאלּב ,ןליּב ,ןגרָאּב ,ןקַאּב

 ,ןֿפַאש ,ןגירק ,ןטענק ,ןלעװק ,ןפייפ ,ןקלעמ ,ןדלעמ ,ןלָאמ ,ןזעל ,ןטֿכײל

 -ײּפש ,ןעקנעש ,(ןענישרע--טניישעג) ןענייש ,ןטיש ,ןכיירטש ,ןגייטש

 .ַאאא ןע

 רעּבָא ,ןעגנודעג-ןעגניד ;'רעטעדניּברַאפ, רעּבָא ,ןדנוּבעג--ןדניּב

 ."טגנידַאּב(מוא)

 .גנוגייּב עטסקינייווניא .4

 לײט ןטסערג םעד  ייּב רָאפ טמוק גנוגייּב עטסקינייװניא יד

 .ט-- טימ טשינ םענייא ןייק ייּב טעמּכ ןוא ןע-- ,ן-- טימ ןּפיציטרַאּפ

 יד .טנַאנָאסנָאק םוצ טשינ לַאקָאװ םוצ ךייש קידנעטש טעמּכ זיא יז

 ,ןכַאלק עֿכעלטע ףףיוא ןלייטנייא ךיז ןזָאל ןע-- ,ן-- טימ ןּפיציטרַאּפ

 ,גנוגייּב רעטסקינייװניא רעשילַאקָאװ רעד ןופ ּפיט ןטיול
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 -רַאמש, יד ןופ גנלײמ רעד טימ ןעמַאװצ טשינ טלַאפ גנולײט יד

 .קיטַאמַארג רעשישטייד ןיא ןּברעװ 'עק

 ךקַאּב (8 .גנוגייב עטסקינײװניא ןָא סַאלק רעטשרע .5
 ךיא) ןצלַאז ,ןשַאװ ,(ןסקָאװעג ךיוא) ןסקַאװ ,ןטלַאה ,(טקַאּבעג ךיוא)
 -עג ךיוא) ןעקנַאד ,ןעגנַאפ ןלַאפ ,(טדַאלעג ךיוא) ןדַאל ,(טצלַאזעג
 ךיוא) ןטלַאּפש ,(טפַאשעג ךיא) ןפַאש ,(טַארעג ךיוא) ןטַאר ,(טקנַאד

 .(ןטלַאּפשעג

 ,ןטָארעג ,ןרָאּבעג ,ןטָארּב ,(טזָאלּבעג ךיוא) ןזָאלּב ,ןטָאּב ,ןדָאּב (?
 ,(טלָאמעג ךיוא) ןלָאְמ ,(טזָאלעג ךיוא) ןזָאל ןדָאל ,ןגָארט ,ןָאט ,ןּבָארג
 .ןפָאלש ,ןגָאלש ,ןּבָאש ,ןטָאר ,ןגָאװצ ,ןרָאפ ,ןגרָאּברַאפ

 ןפיוז ,(טגיוזעג ךיוא) ןגױז ,ןריוּבעג ,(טגיוּבעג ךיוא) ןגיוּב (ס
 = ןסיוטש ,ןּבױלק ,(טריויעג ךיוא) ןריוי ,(טפיוזעג ךיוא)

 (עָּנעזעג שירַארעטיל). ןגעז ,ןעשעג ,ןלעפעג ןּבעג ןטעּב 4
 -עגישירַארעטיל) ןעמענ ,(טזעלעג ךיוא) ןזעל ,(ןטָארטעג ךיוא) ןטערט
 (ןטָאנקעג ךיוא) ןטענק ,ןסערפ ,ןסעגרַאפ ,ןסע ,(ןעמונ

 .(טקנעװשעג ךיוא) ןעקנעווש ,ןסייה (6
 .רעטיל) ןטיה ,(ןגָארקעג ךיוא) ןגירק ,(ןגעלעג ךיוא) ןגיל 64

 ןּפמורש ,ןפור ,ןעמוק ,(טקנוטעג ךיוא) ןעקנוט ,(םיהעג

 :ַא- טיִמ ּפיציטרַאּפ .סַאלק רעטײװ צ .6

 ,ןטפעה ,(טּברעװרעד ךיוא) ןּברעװרעד ,ןטלעג ,ןכערּב ,ןטשרעּב (8
 .ןפערט ,(ןטערטעג ךיוא) ןטערט ,ןרעו ,ןגרעוו ,?) ןּברעװ ,ךיז ןטעװ

 (טעדלעמעג ךיוא) ןדלעמ ,(טשעלעג ךיוא) ןשעל ,(טעיעג ךיוא) ןטעי

 ,(טלעווקעג ךיוא) ןלעװק ,ןטֿכעלפ ,ןטסעמ ,(טקלעמעג ךיוא) ןקלעמ

 ,ןכעטש ,(ןריֹוושעג ךיוא) ןרעװש ,ןלעװש ,(טענקעג ךיוא) ןטענק

 ןףקערש ,ןכערּפש ,(ןריֹושעג ךיוא) ןרעש ,ןטלעש ,ןטכעש ,ןצלעמש

 = י*) ןהרילראפ .ןסירדרַאפ ,ןסינ ,ןדיז ,ןסינעג ,ןסינ ,ןטליג (2

 ,(טישעג ךיוא) ןטיש ,ןכירק ,(ןריורפעג ךיוא) ןרירפ ,ןסילפ ,(ןריולרַאּפ

 .ןסילש ,ןטליש

 =ןגרַאװ ,(ןסקָאװעג ךיוא) ןסקַאװ ,(טפרַאדעג .רעטיל) ןפרַאד (0

 .ןטלַאּפש ,ןּברַאטש ,ןּברַאדרַאפ ,ןפרַאװ

 .ןפיל 64

 .(טקנעשעג ךיוא) ןעקנעש 6
 .(טֿכײרטשעגרעטנוא ךיוא) ןֿכײרטש(רעטנוא) ( -

 .ןָאטעג--ןוט (9



 = ןכפ ==

 .ּו טימ ּפיציטרַאּפ סַאלק רעטירד ,7

 ןעניפעג ,ןעגנילעג ,ןעניװעג ,ןדניּב ,(טליּבעג ךיוא) ןליּב (

 ןעקניז ,ןעגניז ,ןשטניו ,ןעקניװ ,ןעקניה ,ןעגנירד ,ןדניפרעד ,ןעגניד

 ןעגניוצ ,ןדניװשרַאפ ,ןעניגרַאפ ,ןעקניל ,ןעקנירט ,(טקניזעג ךיוא)

 ןעניפש ,ןעגנילש ,ןדניש .ןעק יט , עמו יי ,ןעגנילק ,ןדניצ
 .ןעגנירּפש ,(טניּפשעג ךיוא)

 .ןעמענ (0

 .י-- טימ ּפיציטרַאּפ .סַאלק רע טרעפ .8

 ,ןזייוו ,ןֿפיירג ,(טכײלגעג ךיוא) ןןכיילג ,ןּביילּב . ,ןסייב ,ןטייב (8

 ךיא) ןפייפ ,ןעניישרע ,(טדיימעג ךיוא) ןדיימ ,ןעייל ,ןדיל ,ןּביירט

 ,ןגייווש ,ןסייר ,ןטייר ,ןּבייר ,(טּפיינקעג ךיוא) ןּפיינק ,ןּביילק ,(טפייפעג

 ןסיימש ,(טֿכײרטשעג ךיוא) ןֿכיײרטש ,ןטיירטש ,(טגייטשעג ךיוא) ןגייטש
 ןעיירש ,ןּביירש ,(טײּפשעג ךיוא) ןעיײּפש ,ןדיינש

 .ןפיילש (2

 . "ַע- טימ פיציטראפ .סאלק רעטפנַיפ 303

 יעג ךיוא) ןרעװש ,ןגעו ,ןלעפַאּב ((טגעװַאּב ךיוא) ןגעװַאּב (8

 .(ןרָאשעג ךיוא) ןרעש ,(ןרָאװש

 ףעיצ ,(ןרָארפעג ךיוא) ןרירפ ,ןעילפ ,(ןרָאלרַאפ ךיוא) ןרילרַאפ (2
 .ןגייז ,(+ ןּבייה ,ןגייּב )0

 .(טֿכײלעג ךיוא) ןטכייל 64

 .ענעדישרַאּפ - סַאלק רעטסקעז .0
 !ן(ז)ןעיועג-ייז ,ןעגנַאהעגןעגנעה ,ן(עגנ)ַאגעג-ייג ,ןּבעגעג-ּביג

 ףןענַאטשעג-ייטש ,ןגעלעגןגיל ,ןסעזעגןציז ,(רענעזעוועג :וויטקעידַא)

 :ןע-- ,ן- טימ ןּפיציטרַאּפ יד ןיא גנוגייּב עשיטנַאנָאסנָאק ,1
 ךיוא) ןטָאזעג-ןדיז ,ןטינשעג-ןדיינש ,ןטימעג-ןדיימ ,ןטילעג-ןדייל (

 .(ןדָאזעג

 .ןסעזעג-ןציז (2
 ןגירשעג- ןעיירש ,ןגיּפשעג-ןעיײּפש ,(ןעילעג ךיוא) ןגילעג-ןעייל (3

 .ןגיולפעג-ןעילפ ,(ןעירשעג ךיוא)
 .(ןַאגעג ךיוא) ןעגנַאגעג-ןייג (4

 .ןסעגעג-ןסע (8
 .ןעלצרָאװ ענעדישרַאפ יירד ןּבָאה ןזעוװעג-ןייז-ןיּב (6

 "ר

 .סַאלק ןטשרע ןטיול ,ןּביױהצג ,ןּבױה ךיוא טּבײרש עמ (*
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 :ט-- טימ ּפיציטרַאּפ ייּב גנוגייּב עטסקינייװניא .
 -ןסיװ ,טַאהעג-ןּבָאה ,(טגנערּבעג : .לַאיד .ליוּפ) טֿכַארּבעג-ןעגנערּב

 .(טלעוװעג ךיוא) טלָאװעג-ןלעװ ,טסּוװעג
 ּפיציטרַאּפ ןופ םינמישס) .יבה יד ןופ ז8ַ ,ןעועג ןבָאה ריפ 4

 יירד רעד ;ןלעפ (גנוגײּב עטסקינײװניא ןוא -ענ סקיפערפ) יײװצ ןענעק

 ןדײשוצרעטנוא ףיוא בונעג קידנעטש טשינ זיא (םקיפוס) רעבָא ןמיס רעט

 .עבלעוַא סיױרַא ןעמוק רעּבירעד ,סעמרָאפ ערעדנַא ןופ ּפיציטרַאּפ םעד

 ףסהצװזט--ןעמוקַאּב ,091}װגוס ןיא ם?העװענ26ז - טכַארטַאּב :יװ ןטײקיטײדײװצ
 .הסהע4887 ,הסװענסאס

 .ןעמוקַאּב ןלעװ רימ ןוא ןעמוקַאּב ןּבָאה רימ--ןעמוקַאּב ןרימ

 .עג ןדליּב וצ ףיוא ,ןיוש ןסייו רימ יװ ,טניד ּפיציטרַאּפ 4
 טײטַאּב םעד ןּבָאה רע ןעק ,םעד ץוחַא .סעמרָאפ-טייצ ןוא .סודָאמ עסיוו
 ןופ ןוא "!טנייװעג טשינ !ךיז טצעזעגקעװַא ןיוש ,, :סודָאמ-לעּפַאּב ןופ
 : ?טסַאג ַא ןעמוקעג, :סודָאמ ןטקעריד טײהנעגנַאגרַאפ

 .רָאפ עשיוװיטקעידַא ןעמוקַאּב לָאמטפָא רע ןעק רעטייוו 8
 : ּפשייּב .ּברעװדַא ןַא (סעמרָאפ יד טָא ןָא) רע זיא טלָאמעד--סעמ
 .,ּברעװדַא ןַא "ןקָארשרעד/ זיא ָאד--ריט יד טנפעעג רע טָאה ןקָארשרעד

 .ו"זַאא ,םענעקַארשרעד ,רענעקַארשרעד טימ ךיז טרַײצָאסַא סע לייוו !

 יסָאקעג ָאטשינ לייװ ,ּברעװדַא ןייק טשינ לָאמנייק זיא *טסָאקעג;

 ,ל"גדא ארצט

 ַא טָאה (498) ּברעװ ןקידנעייגרעּביא ןַא וצ ּפיציטרַאּפ ַא 6

 יטרַאּפ ַא ;ןעמוקַאּב טָאה עמ ןכלעוו--רענעמוקַאּב ;טײטַאּב ןוויסַאּפ

 --רענעמוקעג ;טײטַאּב ןוויטקַא ןַא טָאה ברעװ ןקידעייטש ַא וצ ּפיצ

 .רַאפ ,רענעּברַאטשעג ,רענעזעוװעג ,רענעפָאלטנַא ,ןעמוקעג זיא רעֿכלעװ

 טימ טײהנעגנַאגרַאפ ןופ גנודליּב רעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאד) רענעגנַאג

 .(318) ("ןיּב, טימ ןוא "ּבָאהש

 טײהנעגנַאגרַאפ ייז ןטיײטַאּב ןלַאפ עדייּב ןיא

 : ןגײנּפָא 7

 טנידעגסיוא :ּברעװ ןקידעייגרעּביא וצ ּפיציטרַאּפ רעוויטקַא (

 יעג ,טקידנעעג ,ןטילעג ,ןסעגעגּפָא ,(טנידעגסיוא טָאה רעֿכלעװ ,אזַא)

 ,טרידוטש

 ,ַאזַא--רעטזנורּבעגנָא ןוא) טזגורּבעגנָא : טייטַאּב רעקירעקרעדיװ (2

 ינָא ןַא ,רעטנװַאדעגנָא ןַא ,ןסעזרַאפ ,(טוגורּבעגנָא ךיז טָאה רעֿכלעװ

 .(לעסַאק) "רעטגָאזעג



 א

 - שי טא טיפ

 יל גוש

; 
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 .גגעג טימ ,דנַאטשוצ ַא ןופ טײטַאּב רעדָא טײטַאּב רעװיזַאּפ (3

 .נכערעגסױא ןַא ,טֿכוזעג ןרעװ עֿכלעװ--םיבורק עטֿכוזעג :טײקיטרַאוז

 ךיז טָאה סָאװ ,ַאזַא טשינ טסייה) רעטּבילרַאפ ַא ,רעטנרעלעג ַא ,רעט

 .וצ ?ןקיטציא, ןייז טריזירעטקַארַאכ'ס רָאנ ,טּבילרַאפ רעדָא טנרעלעג

 .(דנאטש

 .רַאֿפ ןיק טטשינ ,ךיז טכַאד ,ןדליּב --קני- םימ ןּברעװ יד .בלפ

 טמוק'ס ּוװ ,סעמרָאּפ עטצעזעגפיױנצ ענעי םשינ ײז ןּבָאה אליממ .,ּפיצימ

 .ּפיצימרַאּפ רעד רָאפ

 :ןּברעװ ןייק ךיז וצ טשינ ןּבָאה סָאװ ,ןּפיציטרַאּפ ןַארַאפ .9

 ,טמותירַאּפ ,טמַארערַאטרַאפ ,(.ּפָא) סענסָאס עטרעיַאּב ,טמעטַאּב ,טסּוװַאּב

 טזייו רוטַאנ עשיּפיציטרַאּפ רעייז .ןּברָאטשרַאפ ,טשוחרַאפ ,טמולחרַאפ

 וצ ייז ןּבָאה טפָא ;טײטַאּב ןיא ןייװליט ,עמרָאפ רעד ןיא סױרַא ךיִז

 .?'ןעמולח, ָאד זיא ,'ןעמולחרַאפ, ָאטשינ ּביױא) ןּברעװ עשהבורק ךיז

 .ןויטקעידַא ןופ ּפיט-סגנודליּב רעוויטקודָארּפ ַא זיא סָאד

 ,ן-- סקיפוס--עמעט רעלַאּברעװ ןופ טיײטשַאּב וויטיניפניא .0

 :(רעשיטנַאנַאסנַאק) ן-- טמוק ע-- ןטריטנעצקַא טשינ ךָאנ .(907) ןע-

 :.ּפשייּב ."ע טימ ןּברעװ ןפור ןעמ ןעק ןּברעװ עכלעזַא .ןעװערָאה

 ,עשטרָאװ ,עילוה ,ערוד ,עזירג ,עּבעּב ,עשזדנָאלּב ,עשטרוּב ,עטיוּב ךיא
 ךיז עּפַאװק ,עװָאק ,ךיז עּפױטָאּפ ,עדוס ,עּפָארֿכ ,ענעט ,ךיז עילוט

 .ניט ,עװערָאה ,עװעדָאה ,עװעלַאּב ךיא (289) (ווע-- טימ) ;(+ ַאיא

 ,עקיוא ךיא (ק-- טימ) ;ַא'א עװענַאש ,עװעטַאר ,עוװעצל ,עװעק

 רעּבָא ,ַא'א עשיװַאלס ,עשיטימעס ץלַא ןענעז סָאד .ַאיא עקמָאּב -
 (ןעצעה--עצעה ץוחַא) ןּברעװ עשינַאמרעג ןייק טשינ

 וויטיניפניא ןיא ןעמיקַאּב ןענעק ע-- טימ ןּברעװ עקינייא .1
 עמֿכח ,עגַאד ,עבנג :רעהַא ;ןענעגַאד--ןעגַאד :"סקיפוס ןטלּפָאטרַאפ, ַא
 .עליוק) עליוק ,עפרש ,עמרָאק ,עסנק ,עצע ,עשרי ,עמתח ,עפנח ,ךיז

 .ןענעלזג-לזג ;ַא"א (ןעליוק-ןענ |

 סנײאצלַא רַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד ןענעגַאד ןוא ןעגַאד סעמרָאּפ יד

 : .עבעלצעזעֿב

 -צונַאּב דײר ןיא ֹעֹּבָא ,ענעמונעגנָא טשינ רוטַארעטיל ןיא ייר עצנַאג ַא ךיוא (*

 ,עיאילוג ,(עשטרָאּפסיא} עיטרָאּפסיא ,ךיז עיַאיניװזיא ,עײּפסוא ,עיַאשטשַארּבָא :עֿכעל

 .8 א עיַאשטערטספ ,עיײּפסָאּפ ,שיורטס ,ךיז עיַאדשזונ



 ךעלנע שיטענָאפ וויטיניפניא רעד זיא ןלַאפ עלַא יד ןיא .9

 : ןעמַאנסיױא .לָאצרעמ ןָאזרעּפ רעטירד:-רעטשרע רעד טימ

 ןייטש ,(ןעוט רימ) ןוט ,(ןעעז רימ) ןעז ,(ןעיג רימ) ןיג (}

 ?ןעעז ,ןעייג, ךיוא רָאפ טמוק'ס ;(ןעייטש רימ)

 ןייז ,(ןליו רימ) ןלעװ ,(ןסייוו רימ) ןסיוװ ,(ןּביג רימ) ןּבעג (2

 .ןענעז רימ)

 עיצַאגּוינַאק רעשידיי רעד ןופ עמעכס .3
 ןֿכַאמ :ּברעװ

 טכַאמעג :ּפיציטרַאּפ ןֿכַאמ :וויטיניפניא

 סודָאמ רעטקעריד

 ךַאמ ךיא :טרַאװנגעג

 טֿכַאמעג טַאהעג ּבָאה :.גרַאפ עקינָאגנַאל טכַאמעג ּבָאה :טײהנעגנַאגרַאפ

 ןכַאמ געלפ : .גרַאפ עקילָאמליפ

 טֿכַאמעג ןּבָאה לעװ :טפנוקוצ עטייווצ ןכַאמ לעװ :טפנוקוצ

 סוד ָאמ-הרע שה

 :וויטיניפניא ןטימ רעוויטקעפרעּפ טלָאװ :וויטיניפניא ןטימ רעֿכַאפניײא

 ןכַאמ ןעוועג טלָאװ ןֿכַאמ
 :ּפיציטרַאּפ ןטימ רעװיטקעפרעּפ טלָאװ :ּפיציטרַאּפ ןטימ רעֿכַאפנייא

 טלָאװ ,טֿכַאמעג ןעװעג טלָאװ טכַאמעג
 טֿכַאמעג טַאהעג

 סודָאמ-רעיודַאּב

 גוויטיניפניא ןטימ רעוויטקעפרעּפ טלָאה :וויטיניפניא ןטימ רעֿכַאפנייא
 ןכַאמ ןעוועג (טלָאכ) ט'ָאו ןכַאמ (טלַאֿכ)

 ;ּפיציטרַאּפ ןטימ רעוויטקעפרעּפ טלָאה :ּפיציטרַאּפ ןטימ רעֿכַאפנייא
 טֿכַאמעג ןעװעג (טלָאכ) טלָאה טֿכַאמעג (טלָאֿכ)

 | סודָאמ רעטשימעג

 ןֿכַאמ ןעוועג לָאז :רעוויטקעפרעּפ ןכַאמ לָאז :רעֿכַאפנייא

 טֿכַאמעג ןּבָאה לאז :טקעפרעּפ ןכַאמ טלָאזעג ּבָאה :טײהנעגנַאגרַאּפ

 סודָאמ-ל ע פ ַא ּב

 ...ךַאמ ,ןכַאמ ךימָאל

 ןעק 'טכַאמעג טַאהעג; ןוא 'טכַאמעג ןּבָאה; סעמרָאפ יד 4

 ײק עּפרע ּפ ןוא װיטיניפניא ןװיטקעפרעּפ סלַא ןטכַארטַאּב ןעמ

 ןופ גנודליב יד ןרילומרָאּפ ןעמ ןָאק טלָאמעד ,ּפיציטרַא ַּפ ןװיט
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 עקיּכערּפשטנַא יד יװ ךיז ןרליב ײז :יַא סעמרָאפ.טײצ עװיטקעפרעּפ

 רעדָא פיציטרַאּפ ןכַאפניא ןטָאטשנָא רָאנ ,עמרָאּפ.טײצ עכַאפנײא

 .רעװיטקעפרעּפ רעד טמוק וויטיניפניא

 רעד רָאנ טריגוינָאק טרעװ ןּברעװ עשיטסַארפירעּפ ןיא 8
 רטפנ ןיּב ,רטפנ רעוו ,ןייז הֿכוז לעװ ,הֿכוז ןיּב ךיא : ּברעװפליה

 לָאז ,הטרח ּבָאה ,ןוטעג ףרָאװ ַא טלָאװ ,ףרָאװ ַא וט ,ןרָאװעג
 .(781) ןּבָאה הטרח

 רעד לָאמַא טּביילּב ּבָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ןּברעװ ןיא .6
 טיירד רע :טרָאּפשרַאפ טרעװ ּברעװ רעד ןוא ןיילַא ּבָאגוצ רעלַאּברעװ
 ליוו =.(.רּפ) רעּפרעק םוצ וצ ליװ ןוא סטֿכער סיוא לפיש סָאד
 ענעדיי ַא ;(ּפָא) ּבוטש יד ךרוד לָאמ עֿכעלטע ךיז זיא רע ;ןרָאפוצ
 ןעמונעג ייז ןוא וצ יז זיא ,ןרעהוצ טנַאקעג טשינ ןיוש טָאה
 .(.ּפָא) ןעלדיז

 םימ טּבײלב ּבָאנוצ רעלַאּברעװ דעד ;עיצַאנַאטניא יד ןקרעמַאּב וצ

 רעקיצניא רעד לָאמַא זיא סָאד ןוא ,טנעצקַא ןשיטסירעטקַארַאכ ןײז

 .עיצױָאּפערּפ ַא ןופ םיא ןדײשוצרעטנוא לטימ

 ןטנַאירַאװניא ןופ גנודליּב .2

 ײּפיסַאלק רעד טימ שיגָאלַאנַא ָאד זיא עיצַאקיפיסַאלקק יד 7
 .טנגייא-טשינ--עֿכעלטנגײא :ןויטקעידַא ןוא ןוויטנַאטסּבוס ןופ עיצַאק
 .ןסקיפַא טימ--עקידלצרָאװ ,עטצעזעגפיונוצ--עֿכַאפניא ,עכעל

 :גנודליּב-טנַאירַאװניא וצ ןעניד סָאװ ,ןסקיפוס .8
 .ןייא-רָאי ,סיוא-רָאי ,ןייא-דלַאװ ,סיױא-דלַאװ : ןייא-- ,סיוא--
 .(.רּפ) ּפָא-גרַאּב ,ףיוא-גרַאּב :ּפָא-- ,ףיוא--
 ,זייװקיצנייא :(ויטנַאטסּבוס ַא ןופ לָאצרעמ ַא טימ טּפָא) זייוו--

 ,זייונטנופ ,זײװרָאּפ ,(ןטנעצקַא ייווצ) זייוורענעגושמ ,זייווכעלסיּב
 .זייוונהעש ,זייוװדניק

 ןײא סע; זיִא יצ .ל"נדא "זיײװרעקיטש ערעדנוזַאּב; רָאּפ טמוק'ס

 ו) רַאפ  "זײד, רָאג ר טליפ רשפא רעדָא ? טרָאװ רעטצעזענּפיונוצ

 ? טרָאװפליה רעדנוזַאּב

 ...סנטירד ,סנטייווצ :סנט--
 ייװצ) טייהרעליטש ,טייהרעניילק ,טייהרעטנוזעג :טייהרע--

 .(ןטנעצקַא
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 :גנודליּב-טנַאירַאװניא וצ ןעניד סָאװ ,ןסקיפערּפ .9

 .רוציקַא ,םינּפַא ,םײהַא :--ַא

 .תּבשמוא ,בוט-םוימוא : --מוא

 .טציאטָא ,ָאדטָא :--טָא

 .ןטסנעשמַא ,ןטסעּבמַא :--מַא

 ,טרפב  ;יאנּתּב .: (ןעמזיטימעס יב  ךעלכַאוטּפױה) .--ּב

 .סיוקע סָאװ עֿכלעזַא ;ךרעּב ,תמאּב ,ןושלּב ,חוּכּב ,עבטּב ,?ווּב ,ןפואּכ

 טניד סקיפערפ רעד .ןווּפחּב ,ןושלה-הזּב :סקיפערּפ םעד ןָא טשינ ןריט

 ןיק טשינ ןייז ףרַאדַאּב :ןעמזיטימעס.טשינ טימ ןעגנודליּביינ רַאפ

 .(דייר ןופ) טקנוּפּב טקנוּפ ,ןטקנוּפ עלַא ;(ע"ש) רוטַאנּב עטֿכעלש

 ,טײװצעּבלַאז :ט סקיפוס ןטימ--עּבלַאז

 טשינ ןריטסיזקע ;ףוסל ,הבוסל ,תורודל :(ןעמזיטימעס ייּב) --ל

 .תוחּפה.לכל ,אּבהל :סקיפערּפ םעד ןָא

 .ןטנַאירַאװניא עטצעזעגפיונוצ .0

 עכלעזַא וױלּב טשינ ןעמָאנ םעד םימ ןפור וצ םעװקַאּב זיא'ס

 ,עבלעזַא ללכּב רָאנ ,לצרָאװ ןײא יװ רעמ ןמלַאהטנַא סָאװ ,ןטנַאירַאװניא

 - .רעד ,טנװָאניא , ןיא .טרָאװ ןײא יװ רעמ ןופ טצעזעגפיונוצ ןענעז סָאװ

 ןעלצרָאװ ןײק ןּבָאה "וצ ,טימ ,ןיא;) לצרָאװ ןײא רָאנ זיא "םָאװּוצ ,טימ

 עטריסקיפערּפ ןסיװצ ײז ןריּפורג וצ םעװקַאּב טשינ זיא'ס רעּבָא ,(טשינ

 .עטריסקיפוס רעדָא

 ,סײנַארעּביא ,םעדרעסיוא ;וװיטנַאטסּבוס(-| לקיטרַא) | עיציזַאּפערּפ

 -צֹוחַא ,ירּפרעדניא ,ןתמארעדניא ,ןטפולרעדניא ,םייהרעדניא ,טנווָאניא

 ,גָאטיײּב ,יינספיוא ,יירפרעדפיוא ,תמאנַאפיוא ,רועישַאנָא ,םעד

 -רַאפ ,טכַאנרַאפ ,סָאװרַאפ ,םעדֿכָאנ ,תמאנַאטימ ,לָאמַאטימ ,טֿכַאנייּב

 .סנּפָאקוצ ,סָאװּוצ ,ןגעווטעניימנופ ,תּבש

 .-קיניײװנסיואפיוא ,ןגרָאמרעּביא :טנַאירַאװניא-| עיציזַאּפערּפ

 ןגעװ ןגרָאזק טימ שיגָאלַאנַא זיא "ןגרָאט ףיוא ןגײלּפָא, רעּבָא

 -וצ א םטימ טשינ) עיציזָאּפערּפ ַא טימ ןוט וצ ןּבָאה רימ ּוװ ,?ןגרָאמ

 .(ץאזפיונ

 ,רַאפרעד ,ךָאננעד ,טימרעד ,רעּבירעד :עיציזָאּפערּפ-| "רעד,

 .וצרעד

 ,טימרעדטימ ,ייּברעדיײּב :עיציזָאּפערּפ -- "רעד, -| עיציזָאּפערּפ

 .וצרעדוצ ,רַאּפרעדרַאֿפ

 .ל"גדא ףיורעד ןגעװ ,ןַײרעדנופ :שיטקעלאיד



-- 14 -- 

 ,טייקטוג ַאס :טייק--סקיפוס ןטימ וויטנַאטסּבוס--*(ַארַאס) אס;
 ? ...טייקמערַאװ ַאס ,טייקטוג ַארַאס

 .ריש-ריש ,םיוק-םיוק :גנולּפָאטרַאּפ-לצרָאװ

 ,לולא.יצח ,המזוג-ילּב ,השעמ-תעּב (:ןעמזיערּבעה) :ענעדישרַאּפ
 .בייא ,ליפיוזַא ,יװיױזַא (:ןעמזיערּבעה-טשינ) ,בוט.לזמ ,עבטה ךרדל ץוח
 ,טשינַא ,סנײאצלַא ,גנידצלַא ,לָאמעלַא ,גנידסָאדלַא ,ןעייווצניא ,לָאמ
 .ןּבעלרעמוז ,לפיוו ,יסָאװ

 :ןטנַאירַאװניא סלַא טצונַאּב ןטנַאירַאװניא-טשינ .1

 ...דָאש ַא ,תונמחר ַא .ּפַאק ַא ,ךס ַא ,היחמ ַא ,לסיּב ַא
 .(ּברעװדַא סלַא ןעמונעגפיוא טשינ טרעוװ--רעסעּב יוד ייג) רעסעּב
 ןעמונעגפיוא טשינ טרעװ--רעטעּפש ןעמוק לעוװֿכ) רעטעּפש

 ,(ּברעװדַא סלַא

 ,ךיז טֿכַאד ,(רעטקַארַאכ-ּברעװ ןייק טשינ ןיוש טגָארט) !עז
 טימ טשינ ךיז ןרָייצָאסַא ןּברעװ ןייֵק טשינ ןיוש ןענעז) סיוא-טזייוו
 .(ר"זַאא "סיוא-טזייוו וד ,ךיז ךוד ךיא

 רעטרעוו:טערטרַאפ .{ג

 ?במוק ,ןמיס ,גנווט ,ךַאז ַא ןופ ףורנָא ןטקעריד ןצוחַא .2

 ןופ ץונַאּב ַא .ה .ד ,(גנוריטנעזערּפער) גנוטערטרַאפ א רָאפ ךָאנ

 רעדָא ,ךַאז ַא ןגעו ךיז טדער'ס זַא ,רָאנ טזייו סָאװ .,טרָאװ ַאזַא

 רעטמיטשַאּב ַא ןגעװו ךיז טדער'ס יצ ,ךיוא טזייוו'ס .ןמיס רעדָא ,גנוּוט

 טמיטשַאּב רעּבָא ,וו"זַאא ךַאז רענעזיװעגנָא ,ךַאז רעטסּוװַאּבמוא ,ךַאז

 וצ ןעניד סָאװ ,רעטרעװ יד .ןמיס ,גנוּוט ,ךַאז יד טערקנָאק טשינ

 *עג ןפור ייז ןעק עמ .ןעמָאנָארּפ ךעלנייועג ןסייה ,גנוטערטרַאפ

 .(רעטרעוו-ריטנעזערּפער) רעטרעוו-טערטרַאפ רעיונ
 :נָא) "עמָאנ ַא טָאטשנָא; טסײה "םָאנָארּפ, לײװ ,רעיונעג ןיא סָאד

 סרעטערטרַאפ ךיױא ןַארַאפ רעּבָא ,(ויטקעידָא ,װיטנאטשסּבוס ַא טָאטש

 .סעזַארּפ עצנַאג ןופ ןוא ןטנאירַאװניא ןופ ,ןּברעװ ןופ

 ייווצ ןיא ןרעוו טריציפיסַאלק ןפרַאד רעטרעוװ-טערטרַאפ .3

 ןוא ,ןטערטרַאפ ייז סַאלקרעטרעװ ַא רַאפ סָאװ ,םעד טול : ןעגנוטכיר

 -יזייװנָא) ןירַא ןגָארט ייז טײטַאּב םענעגייא ןַא רַאפ סָאװ ,םעד טיול

 ןייק טשינ) עלעּבַאט ַאזַא ךיז טמוקַאּבס .(ל"גדא טייקיגערפ ,טייק

 .(847) .(ו"א 144 טייז) (עקיּפעשסױא



 = א 2

 נ ץַאזײּב ַא ןרינידרָאּבוס וצ ךיוא ןעניד רעטרעו:טערטרַאּפנערּפ .394

 ;.ןװיטקנוינָאק רעדָא רעטרעװ.טערטרַאפ עױיטַאלער ײז ןסיײה טלָאמעד

 :רעטרעװ עקיפורסיוא רַאפ ךיוא ןעניד רעטרעוװ-טערטרַאפגערפ

 !ןעקנַאדעג עפיט לפיוו ;!טייקנייש ַא וַאפ סָאװ

 ,ריא ,ןייז ,סָאד .ייז ,סע ,יז ,רעע עקיזייוונָא עטנעָאנ 5

 ּבילוצ ,רַאפרעד ,ױזַא ,ליפיוזַא ,ַאזַא ,רעד, ,ו"זַאא "ייּברעד ,רעייז

 װ"זַאא "ןטרָאד ,טלָאמעד, עקיזייװנָא עטייו יד ןוא ,וו"זַאא "םעד

 סָאװ ,טרָאװ ַא ןטייּברַאפ וצ .ה .ד ,עשירָאפַאנַא רַאפ ךיוא ןעניד

 ,דייר ןיא רעירפ ןרָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא

 רע :ץַאז ןצנַאג ַא ןופ רעטערטרַאפ א רַאפ "סָאד  טניד ייּברעד

 סעּפע ןײלַא לָאז רע ;ךימ טיירפ סָאד--ןעמוקעג ףוס-לּכףוס זיא

 ַא רימ ןּבָאה יצ ,ןסיו ףרַאד יז ; (ע"ש) טשינ סָאד -- ןרעלקוצ

 ריא ייּב טגערפ--?סָאד ריא טגערפ סָאװ ןגעקטנַא .הדועס עקיכלימ

 | : .(ע"ש) עמומ יד

 ּׂ ןיא ןעמיטש "רעריא ,רענייז ,סע ,יז ,רע/ רעטרעװ יד .6
 ףןעמוק ןגײנּפָא .(240) ןטערטרַאפ ייז ןֿכלעװ ,וויטנַאטסּבוס ןטימ ןימ

 ןכעלנַאמ ןופ ןזעוו ַא ןטיײטַאּב סָאװ ,ןימ ןטירד ןופ ןעמענ ייּב רָאפ

 ?יז זיא ּוװ--לדיימ סָאד :טכעלשעג ןֿכעלּבייװ רעדָא

 ה"זַאא "רענײז ,סָאד ,יז ,רע, ןעמָאנָארּפ עשירָאּפאנַא יד לײװ .7

 סױרַא לָאמַא טמוק ,רעטרעװ עקיטרַאנדישרַאּפ ץנַאג ןטערטרַאפ ןענעק

 זיא סאּפש א סא ןדײמסיױא סע ףרַאד עמ .טײקיטײדײװצ ַא ,רעטנָאלּפ ַא

 (קעװצ רעד אקװד טײקיטײדײװצ . ַאזַא לָאטַא

 :יוּבעזַארּפ ןטכעלש ןופ .ּפשײּב

 טעמּכ ךיז טעז שיערּבעה ןנעװ קרעװ ליפ (סרעטסנימ) ענײז ןיא

 ַא ןופ ךַארּפש רעד ןגעװ רע טדער סָאד זַא ,סירא םשינ ץעגרע ןיא

 ,טשינ ןעמ טסײװ-.(ךי"רנײװ) דנַאל ןײז ןיא םּבעל סָאװ ,קלָאּפ ןקידעּבעל

 ? סקלָאּפ םעד יצ סרעטסנימ - דנַאל סנעמעװ

 םלעטש ,'ַאדװַארּפ, ןיא טגנערּב וָאנַאזָאר ןכלעװ ,לקיטרַא ןײז ןיא

 .סלָאמַאד רעד ןופ עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ףיוא ּפִא יונעג סקרַאמ ךיז

 ?'סקרַאמ יצ סוָאנַאזָאר :לקיטרַא סעמעװ-.('רעקעװ;) עניכ רעקיד

 םעד ןּפַאכ טעװ'ס רעװ זַא ,ןײז זירכמ טוָאלעג ךלמ רעד טָאה

 .כָאט עקיצנײא ןײז ןעמוקַאּב טעװ ,ןטױט םיא טעװס רעװ רעדָא ,ריזח

 !רעטכָאט סעמעװ .(תוישעמ סמירָנ ןופ גנוצעזרעּביא ןַא) ּבײװ ַא רַאפ רעמ
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 ,עקיזיײװנָא-רעטנעענ ןַארַאפ ןענעז ,עקיזייוונָא עטנעָאנ ץוחַא .8

 .(..ָאד.טָא ,רעד-טָא ,יז-טָא ,רע-טָא) .טָא סקיפערּפ ןטימ
 ױזַא םקנוּפ ןענעז ל"גדא 'ײּברעדײּפ ,ףירעדפיוא , סעמרָאפ יד

 יוס ַא זיא סָאד-"ײש, ײז ןענעז יצ .'ײּברעד ,ףיורעד, יװ ,ךעלצעזעג

 .ךאז עװיטקעיּב

 .רעמ ַא ןופ עילָאר יד ןליּפש עקיריזילַארענעג עקיפעשסיוא .9

 :שטנעמ--עלא :רערעדעי) עקיריזילַאודיװידניא עקיּפעשסױא וצ לָאצ
 .(ןשטנעמ

 :רעטרעװ.טערטרַאּפ עקיריזילַאודיװידניא ערעדנַא ךָאנ ןאראפ .0

 ,ךאז עדעי--) טפערט סע סעפע סָאװ ,(הרצ עדעי==) הרצ ַא ץעגרע ּוװ

 : (טפערט'ס סָאװ

 :רעטרעוװ.טערטרַאּפ עקיריזילַארענעג ערעדנא ךָאנ ןַארַאפ .1
 .ל"גדא "טשינ לָאז'ס סָאװ ,טשינ לָאז'ס רעוופ

 ןיּבֿפ ,ןעזעג טשינ םענייק ּבָאהיֿכ, :סעיצקורטסנָאק יד .2
 ןקידנעװטױנ סלַא "?טשינ, ןטלַאהטנַא לג'דא "ןעװעג טשינ ץעגרע

 -עג ץעגרע ןיּבֿכ, ןוא "ןעזעג םענייק ּבָאהֿכ, טשינ טגָאז עמ :לייט

 ןעמוקוצ ןעק "?טשינרָאג , ייּב זיולּב .טײטַאּב רעדנַא ןַא טָאה "ןעוו

 ?טַאהעג טשינ טשינרָאג ּבָאהֿכ, :גנוניינרַאפ ַא ךָאנ

 לָאמַא טמוק ,רעקימיטשַאּבמוא סלַא ,'סָאד, םָאנָארּפ רעד .3

 םענעי טױל עמרָאּפימ יד לקיטרַא רעד טָאה ײּברעד ;לקיטרַא ןַא םימ

 ענעדישרַאּפ לפיװ, .םָאנָארּפ ןפױא ןטיּברַאפ טרעװ סָאװ ,זימנַאטסּבוס

 ,סָאד רעד גָא :רעטרעװ יד טימ ןקירדסיױוא לשמל ןעמ ןעק ןעקנַאדעג

 יז ,לדײטּבוטש עד גָאז, :ןסײה ןעק סָאד '!סָאד יד ןּסָאדסיױא לָאז יז

 ןקלעמסיא לָאז יז ,עײוג רעד גָאז/ רעדָא ,!ּבוטש יד ןרעקסיוא לָאז

 "זָאנ יד ןצײנשסױא לָאז יז ,עטתנּתוחמ רעד גָאװ רעדָא ,'המהּב יד

 .(יקסװָאלטישז)

 סָאװ ,רעטרעוװ-טערטרַאפ עקימיטשַאּבמוא ןטרָאס ךָאנ ןַארַאפ .4

 :ןריצילּפמָאק טשינ יז ידּכ ,עלעּבַאט ןיא ןסָאלשעגנייא טשינ ּבָאה'כ
 ,רעווטשינ-רעוו ;..יא טשינ סָאװ ;..סָאד ןוא סָאד ,רעד ןוא רעד

 ...ןעוו.טשינ-ןעוו

 ןַא ךיז ייּב ןרָאּפשרַאפ ןעמָאנָארּפ עשיוויטנַאטסּבוס יד 5
 ("רעצעמע ןַאא טשינ ,"רעצעמע; ,"רע רעד; טשינ .,"רע;) לקיטרַא

 םענעי ייּב לקיטרַא ןַא ןרָאּפשרַאפ ןעמָאנָארּפ עשיויטקעידַא ךסַא
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 .רעטרעוו: טערטרַאפ
 וויטקעידַא הי ען א 8 סב 'ו ם א סָאװ
 ןטערטרַאֿפ

 7  ןטע, ליִז

 ןעמָאנ
 ןעמָאנ-ןגייא | װיטַאד

 .רעמונ ֶ ַא ןוֿפ ןֵא ןוֿפ ןעמָאנ
 7 !.נַא ןַא רעדָא ַא טימ | -עסָאּפ סָאװ

 -קעידַא .טשינ | ןקידעּבעל
 ' װ -יטשַאּב רעד | -ָאּפערּפ וויס ַא רַאֿפ

 וויט ו -ידעּבעל ןזעװ
 ףורנָא רעקימ | עיציז סנַאוינ

 ךַאז רעק
 | ןײרַא יז ןגָארט

 6 ) ןה !ןוצש--ש--= שת = רע י

 ּו ָו

 .| ףלֿפױװ | -לעװ ַא|| ,רעכלעװ ףיא | סעמקװ סָאװ רעוו | עקיגערפ

 רעט(ס) | ַא ,רעכ || רעסָאװ ,סָאװ

 : -עסָאװ טימ

 ,רער ,סָאװ

 סָאװ ,סָאװ ןוֿפ

 : ַא רַאֿפ וװ?זַאא

 : ,ַאזַא || רעא ,רעד | (*יּב) | ,ריא ,ןייז | ,סע ,סָאד ,סע ,יז ,רע | עטנעָאנ

 -לעזַא || רעקיזָאד | ,ײּברעד | ,רעײז עס ךד עז 6

 : ,רעֿכ (יֿפױא) | סמעד =

 : רענױזַא ,ףיורעד

 | וו -גּורעד +

 :עד ,רעט 3

= 
 ,רעּביר

6 

 ִו (ירַאפ) | י
 : רַאֿפרעד 6

 רענעי ('וצ) | סמענעי | ץנעי רענעי עטײװ

 ו ,וצרעד

 ַא"א

 : ּׂ 0 .יּבלעז רעד :ײשרעטנוא
 ר נא ןט 2 עקיד

 ְ -נגלָאֿפ ,רעד

 : | (הנעקיד א
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 ("ןעמָאנָארּפ,
 עיציזָאּפערּפ ַא טימ .טסּבוס ,טנַאירַאװניא ,.װדַא

 2 ימ 7:
5 5 
=+ 
 יא

 2 6 סה טרָאװלָאפ |
 ר -

 22 2 קעװצ | ךַאזרוא טרָא טײצ ןכוא
" == 

!4 { = 

 == י | :
 ײז = יש

 5 ַש 8 |
++ }- 

 װ ט

 סָאװ ,סָאװ וצ | ,סָאװרַאפ | ,ןיהּוװ ,ּוװ | ןופ ,ןעװ יו | לֿפיװ

 ּבילוצ רעּביא | ,ןענַאװנופ ,(ןָא-) ןעװ | ,(ױזַא) |

 ,סָאװ סָאװ ןענַאװזּב | ,ןע(נַא/װ זיּב םורַא יװ ׂ

 ךָאנ גנַאל יװ 4

 סָאװ

 ו

| | 
 (ּביל)וצ | ,רַאפרעד { יה ,ָאד ,טשרע ױזַא | ליפיוזַא

 ,םעד | ,םעדרַאֿפ / ,(צ)רעהַא | ,(רע)טציא | (םורַא) ָ

 וצרעד'| -רעּביא | ,ןענַאדנוֿפ טשרע ןופ

 .עד ,םעד  ,ןענַאדזיּב | זיּב ,(ןָאד)

 ,רעּביר | רעהַא זיצ טשרע
 ,ןּכ.לע

 ןכל
| 

| | 
 ,ןטרָאד | ,טלָאמעד | שרעדנַא

 ,(וצ)ניהַא | ,לָאמטסנעד |

 { ,ןטרָאד ןוֿפ ,טלָאמעי

 ןטרָאד זיּב | טלָאמעד ןוֿפ 2

 זיּב ,ןָא :

 טלַאמעד 2
 א ה

 : װ

' 
| 

: 

 (10) קיטַאמַארג עשידיי א 2

 = יי... 7552:



 סָאװ

 ַא רַאֿפ
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 סָאװ

 ןטערטרַאֿפ

 יז

 ןעמָאנ

 ַא ןוֿפ ןַא ןוֿפ ןעמָאנ

 .טשינ | ןקידעּבעל

 -ידעּבעל ןזעוו

 ךַאז רעק
 סנַאוינ

 ןײרַא יז ןגָארט

: 

6 

 0 2 4 ש

6 

 סָאד ַא

 עדעי | ,רערעדעי || -ַאודיװידניא
 ו

 .טעי ,ךַאז ! ,רעדיוװטעי עקיריזיל

 עדיװ | ,רעכעלטיא

 ךַאז |-נײא רעדעי

 רעקיצ

 ץלַא עלַא .ילַארענעג

 (גניד) עקיריז

 טשינרָאג | רענייק עקינײנרַאֿפ

 (טשינ)

 סעּפע ,רעצעמע .יטשַאּבמוא

 ,רענייא עקימ

 ,רענעי ,(ן)עמ טרָאס 1

 עריא

 ,יד) רעד 4 -יטשַאּבמוא

 ,(סָאד עקימ

 ,סָאד טרָאס 1

 ןעמָאנ-ןגייא | וװיטַאד

 =נַא ןַא רעדָא | ַא טימ -עסָאּפ

 -יטשַאּב רעד | ךָאּפערּכ וויס

 "רעמונ

 | -קעידא
 וויט

 ףורנָא רעקימ | עיציז

| 
 ?טיא רעדעי סנרעדעי

 ַא ,רעכעל

 רעד ,רעדַאיל

 ,6י----

 רעטשרע

 רעטסעּב

 רעד | ,ײלרעלַא||רעד ,סָאדלַא -עלַא

 רעטצעל | ײלרעלּכ || רָאג ,רערָאג סנעמ

 רעד

 (םוש) ןייק ן|ייק רַאֿפ | סמענייק

 לַאפ : טשינ

 טשינ

 ,ַאזַא ,ַא סעּפע ,סנצעמע

 =לעזַא || ,ַא רענייא ,סמענייא

 ,רעֿכ רעסיוועג ַא סמענעי

 רענױזַא

 קיסָאד ,סמעד

 "סמיא
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 ("ןעמָאנָארּפ,/

 סָאד ןסָאד קיסָאד

 .םעצעמעאוקנעג2:מא טוי רך
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 ש יב

 א

 עא ר וו

 יטרָאּפשרַאפ) "שטנעמ ַאזַא; :ךיז ןטפעהַאּב ייז ןֿכלעװ וצ ,וויטנַאטסּבוס

 רעקימיטשַאּב טרָאּפשרַאפ) "םיוּב רענעיא ,(לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא
 .(לקיטרַא

 יָארּפ ןשיװצ ןעגנוניישרעד:גנַאגרעּביא ןוא .ץענערג ןַארַאפ .6

 טריזימָאנָארּפ זיא "רעסיוועג ַא .רעטרעװ עקיטייטַאּבלופ ןוא ןעמָאנ

 יַאֹּב) "עקידנגלָאפ , סנגייא סָאד ,וויטקעידַא ןקיטייטַאּבלופ ַא ןופ ןרָאװעג

 .(לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד טרָאּפשרַאפ ךָאנ טרעו'ס ןעװ ,סרעדנוז

 :(טרָאװ סקיטייטַאּבלופ ַא טרעװ סםָאנָארּפ ַא ןופ) ?גנוריזימָאנָארּפעד,

 .(הבקנ ַא ,רכז ַא--) "יז ַא ,רע ןַא ,(טײקֿכעלנעזרעּפ ןייז--) "ךיא ןייז,

 ײװצ ןַארַאפ ןענעז ןיּבָארג ןיא זַא ,ךיז ןעמ טלציװ ןעגנידלָאג ןיא;

 -ָארג ןוא ןעגנידלָאג ."עלּפַאטש, ,ךײרנײװ) 'סַאג ענעי ןוא סָאג יד ?סאג

 -ער שיטַאמַארג ,טדנירגעג זיא ץיװ רעד ,(דנַאלרוק ןיא ךעלטעטש--ןיּב

 ןיא טצונַאּב ןרעװ (רעטרעװ עװיטקעיּבוס) ןעמָאנָארּפ סָאװ ,ףיורעד ,קידנד

 עקיּבלעז יד .ןװיטקעידא (עװיטקעיּבָא) עקיטײטַאּבלּפ ןופ עיצקנוּפ רעד
 ,"טלעװ ענעיג ןוא 'מלעװ יד, ןקירדסױא יד ןיא רימ ןּבָאה גנונײשרעד

 ןענעז ,ןדער סָאװ ,עלַא לײװ ,טשינ ָאד ךיז טליפ םזימָאק ןײק רעּבָא

 ,טלעװ 'רעד,; ףיוא



 למנצסניס +ג

 טרָאוונָאזרעּפ ;

 .ַאּב ַא ,טרָאװנָאזרעּפ ַא ?ןליּפש, זיא "ןליּפש רעדניק, ןיא .7
 "ןּבָאה, טרָאװנָאזרעּפ רעד זיא "טליּפשעג ןּבָאה רעדניק, ןיא ,רעקיטייט
 ןוא טײטַאּב ןיא סע טיג "?טליּפשעג, .טימ ןעמַאזוצ ; רעקיפליהַאּב ַא

 .יארַאפ וצ םעװקַאּב זיא טּפָא .עמרָאפּברעװ עטצעזעגפיונוצ ַא טעדליּב
 ןיא ןיא ?טליּפשעג ןּבָאה; ןוא "ןליּפש, יו ,סעמרָאפ עכלעזַא ןקינ

 .טַאקידערּפ ייז טפור עמ .ןעמָאנ ןייא טימ ,סַאלק

 רעדָא ,טרָאװנָאזרעּפ רעקיטייטַאּב ַא רעדָא ָאזלַא זיא טַאקידערּפ

 (רעקיפליהַאּב) ַא ןיירַא טמוק'ס ּוװ ,עמרָאפּברעװ עטצעזעגפיונוצ ַא

 .גָאזרעּפ ַא קידנעטש טָאה טַאקידערּפ רעד זַא ,רָאלק .טרָאװנָאזרעּפ
 .עמרָאפ

 .גָאזרעּפ יד קיגנעהּפָא זיא'ס רעֿכלעװ ןופ ,עמגַאטניס יד 8

 זיא "ןליּפש רעדניקא ןיא .טקעיּבּוס טסייה ,טַאקידערּפ ןופ עמרָאפ
 ."רעדניק, טקעיּבוס רעד

 סנצעמע ןופ גנוריטַאטסנָאק יד טיײיטַאּב טַאקידערּפ רעד .9

 ינָאק רעקיזָאד רעד ןופ רעוט םעד טײטַאּב טקעיּבוס רעד ,גנווט ַא

 .גנוּוט רעטריטַאטס

 זַא ,רָאפ ָאד ךױא טמוק ױזַא ,ךַארּפש רעד ןיא ללכּב יװ .0

 ,כעלטנגײא, ןטימ ןעמַאװצ טשינ טלַאּפ טײטַאּב (רעקיטניה) רעתמא רעד

 טכַאװשענּפָא ןעק גנוריטַאטסנָאק יד ײס ,גנוּוט יד ײס .ןקידהליחּתכל

 :ַאװ ןוז יד ,טנירג דלַאװ רעד :ונײהד ,װישקיפ ןרעװ וליפא ןוא ןרעװ

 -טשינרָאג ךעלטנגײא 'םוט, דלַאװ רעד .םױּבעג טרעװ זױה סָאד ,טמיר

 .רעד הּביס יד זולּב זיא יז-טשינרָאנ טוט ןוז יד ;ןירג רָאנ זיא רע

 ףױא טמענ סע-טשינרָאג םוש זױה סָאד ;םירַאװ זיא זתא סָאװ ,ןופ

 יד ,ןענירג דלַאװ רעד םוט, רעּבָא שיטַאמַארג .ךיז ףיוא גנּוט סנצעמע



 -ַאֹּב, וױה םָאד ױא ,ןלַארטש-טײקמירַאװ זנוא 'טקיש, ,"ןעמירַאװ טוש, ןוז

 .גנּווּב ןײז (רעיױּב ןופ) ןצעמע "ןופ, "טטוק

 ךיז טניפעג ,גנּוט עװיטקיפ ַא ןטײטַאּב סָאװ ,ןּברעװ ןשיװצ 1

 .ג .זַא ,עקיפליהַאּב ןוא עקיטײטַאּב ןופ ץענערג ןפיוא ,רעטרעװ עּפורג ַא
 ןוש ,ןשנעק ,רעװ :ננונַָאוסיורַא רעלופ טטשטינ טימ ןּברעװ

 רעּבָא ,גנּומ ַא 'טרעװ; טײטַאּב 'טנזעג םרעװ רע, ןיא .ח"זַאא ןפרַאד
 -נָאק םעּפע ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןענעקרעד וצ םיוק ,עטסַאלּבעגּפָא ןַא רעײז

 ןיא ְךיִז טלדנַאװרַאֿפ רע ,טנוזעג וצ רעּביא ךז טשרעדנא רע) סטערק

 טיײטאב טרעװ סָאװ ,ענעי זיא גנווט "עטסוויטקיפ; עמַאס יד ,(ןטנוזעג ַא

 דיא ָאד ...ןעװעג ןיּב ,טײז ,ןענעז ,זיא ,טסיּב ,ןיּב) "ןייז ּברעװ םענופ

 יטרַאּפ ,הימיניפניא רעדָא) טרָאװנָאזרעּפ ןופ עמרָאּפ יד רָאנ ןּבילּבעג

 רעמרעװ עסיװעג "ןקידײלוצסיוא, טײקיעפ יד .טלַאהניא םוש ַא ןָא ,(ּפיצ

 ןופ רעניא זיא ,עמרָאֿפ רעד ײּב רָאנ ײז קידנזָאל ,טלַאהניא רעײז ןופ

 יד זנוא םטינ סָאװ ,גנולקיװטנַא-ךַארּפש רעד ןופ ןכירטש עקיטכיװ יד

 .בַא ןופ סעפוטש ערעכעה וצ ןעקנעד רעזנוא ןּבײהרעד וצ טײקכעלגעמ

 "רעד, ,(ברעװ רעטסופ) "ןײזק יה רעטרעװ עכלעזַא ןָא .גנוריהַארטס

 :םוא טלָאװ לג"דא (םנַאירַאװניא רעטסופ) "ףיוא , ,(וימטקעידַא רעטסוּפ

 .רוטלוק רעקיטסײג רעזנוא ןופ פיימ רעסיורג א ןעװעג ךעלגעמ

 "ט(ש)ינ, טרָאװ קיפליהַאּב סָאד ןעמוק ןעק טַאקידערּפ םייּב 2
 ןופ גנוריטַאטסנַאק ַא טַאקידערּפ רעד טיטַאּב טלָאמעד ,(עיצַאגעג
 .גנוּוט ַא סנצעמע ןופ טײהנזעװּפָא

 -דַא ,ויטיניפניא ,וויטנַאטסּבוס ַא ןייז ןעק טקעיּבוס רעד .3
 .:ןליּפשיײיּב .טרָאװ טריוויטנַאטסּבוס ַא ,ּברעװ

 --(טַאקידערּפ) טרָאװנָאזרעּפ .טעװעג ןיא ךייא טימ ײג ךיא (
 ןעמ ןעק ,"ךיא / זיא טקעיּבוס רעד זַא ,ןזייוורעד .ךיא--טקעיּבוס ,ייג
 י"רימ ,רע; ףיוא "ךיא ןטיײיּברַאפ טעװ עמ ּביוא :לַאטנעמירעּפסקע

 טימ, ןטייּברַאפ טעװ עמ רעּבָא ּביױא ,ןרעדנע "ייג; ךיז טעװ ,וו"זַאא

 "ליג; ךיז טעװ ,רעטרעװ ערעדנַא ףיױא "טעװעג ןיא, רעדָא "ךייא

 .ןעמ ןעק ,ויטנַאטסּבוס ַא זיא "ךיא; זַא ,ןזייװרעד .ןרעדנע טשינ

 רעד ךיא ,רעגנוי רעד ךיא :װיטקעידַא ןַא םיא וצ ןּבעגוצ קידנוװּורּפ

 : .לג"דא רעֿכעליײרפ

 ןטשרע ןטימ טייקנדירפוצ ןייז ןזיװעגסױרַא טָאה ױזַא טָא (2

 . פַאקידערּפ ,"טָאה; טרָאװנָאזרעּפ ,לגניי סנזח םעד יסייּפ גָאט-סגנילירפ

 .ויטנַאטסּבוס ַא ,"לגניי טקעיּבוס ,"ןזיװעגסױרַא טָאה,

 א עא א, יי



 יי 1טוי יה

 ,"טסייה, (טַאקידערּפ) טרָאװנָאזרעּפ .(סנ) ןקעװ טסייה ןקערש (3

 .וויטיניפניא ןַא--"ןקערש, טקעיּבוס

 .ךיילג טשינ זיא םורק ,(.וייל) ןגיוא יד טדנעלּב טור (4

 .ןּברעװדַא--"םורק ,טיור, ןטקעיּבוס ,"זיא ,טדנעלּב, רעטרעװנַאזרעּפ

 ,"טגנערּב, טַאקידערּפ .ןגרָאז ענייז טגנערּב ןגרָאמ רעֿכעלטיא (8

 .טנַאירַאװניא רעטריױװיטנַאטסּבוס--"ןגרָאמ, טקעיּבוס

 ?עפַאש עקידייל יד ןדייס ,ןפיוקרַאפ וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש (6

 ןייק ךיוא זיא אליממ ,ָאטשינ טרָאװנָאזרעּפ ןיק זיא ָאד .(ע"ש)

 .ָאטשינ טקעיּבוס

 ןיא :םרָאװ םריװיטנַאטסּבוס ַא אקװד טשינ זיא טקעיּבס א 4

 .נַאטסּבוס רַאפ "מור, ןטלַאה וצ םנורג ןײק ָאמשינ זיא 'טדנעלּב טור, :

 ןכַאל; ןיא ;(װיטקעידא ןײק 'טיור, וצ ןּבעגצ טשינ ןעק עמ) טריװיט

 יטנַאטסּבוס ןײז טשינ לָאז "ןכַאל, ,ןײז טלָאמעג ךיוא ןעק 'םנוזעג זיא

 רעכיױה, טםשינ ,'טנזעג זיא ךױה ןכאל; טגָאז עמ ּבױא ,ונײהד) םריװ

 ,טקעיּבוס ַא רַאּפ ןעניד ןעק רעּבָא טגַאירַאװניא ןַא ,('טנוזעג זיא ןכַאל

 .טײהרעטריװיטנַאטסּבוס רָאנ ,ךיז טכַאד

 עתמא ןײק טשינ ןענעז "ןגרָאמ ,טיור ,ןכַאל; זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 .ּטרעוט עװיטקיפ ןענעז'ּס-ןעגנוּוט יד ןופ "סרעוט,

 עגַארפ רעד טיױל לָאמַא ןעמ טנָאקרעד טקעיּבוס םעד .5

 :טַאקידערּפ םוצ ןּבעגעגוצ טרעװ סָאװ ,("סָאװ רענעטלעז) "רעוומ

 ןכַאל--?טנוזעג זיא סָאװ .ךיא--;טעװעג ןיא טייג רעװ

 ןעמעװ ןגעוו ,טזייו טקעיּבוס רעד זַא ,ןעמ טגָאז טּפָא .6

 .ֿכיר טשינ זיא סָאד .עזַארפ רעד ןיא ךיז טדער'ס סָאװ ןגעװ רעדָא

 ,טזייוו ,טרָאװ קיטיײטַאּב סעדעי ללכּב וליפא ,ויטנַאטסּבוס רעדעי .קיט

 טָאה ױזַא טָאק ןיא .ךיז טדער'ס סָאװ ןגעו רעדָא ןעמעװ ןגעװ

 םעד יסייּפ גָאט-סגנילירפ ןטשרע ןטימ טייקנדירפוצ ןייז ןזיװַאּבסױרַא

 ןייז ןגעו ךיוא רָאנ ,לגניי ןגעוו רָאנ טשינ ךיז טדער "לגניי סנזח

 .(?זַא טָא;) ןזיװעגסױרַא יז טָאה רע יו ,םעד ןגעוו ,טייקנדירּפוצ

 ךיז טדער סנזח םעד יסייּפ ןגעװ וליּפא ,גָאט.סגנילירפ ןטשרע ןגעװ

 זיא'ס .(טייקנדירפוצ ןייז ןזיװעגסױרַא ױזַא טָא טָאה לגניי ןייז זַא)

 ייפעד ַאזַא ןעמוקַאּב סָאװ ,רעדניקלוש יד סָאװ ,טשינ רעדנּוװ ןייק

 רעמעװקַאּב .ןעניפעג טשינ לָאמטּפָא םיא ןענעק ,טקעיּבוס ןוּפ עיצינ

 .ּפָא זיאס רעֿכלעװ ןופ ,עמגַאטניס יד :עיציניפעד עלַאמרָאפ ַא זיא

 .טרָאװנָאזרעּפ רעד קיגנעה



 די 102 =

 רעד זַא ,גָאז וצ םעװקַאּבטוא טםושּפ זיא'ס ןעװ ,לַאפ ןאארַאּפ

 .'םײג עמ, .ּב .צ ,ךז םדער'ס ןעמעװ ןגעװ ,םזײװ טקעיּבוס
 םימ  ןזײװנָא םשינ ןעפ ןעק '"רעדורפ רעד זיא סָאד; ןיא .7

 .עּפסקע .טרָאװנָאזרעּפ רעד ּפָא טגנעה'ס טרָאװ ןכלעװ ןופ ,טײקרעכיז

 ,(רעדירּב יד ןענעז סָאד ,ךיא ןיּב סָאד,) םײז ןײא ןופ ןזײװ ןטנעמיר

 ךיא,) טםײז רערעדנַא רעד ןופ ןוא "רעדורּב רעד, זיא טקעיּבוס רעד וזַא

 ןכוז טשינ ףרַאד עמ .'סָאד, זיא טקעיּבוס רעד זַא-('רעדורּב רעד ןיּב

 ןָאלבַאש ןכעלנײװעג םוצ סָאד ןסאּפוצ ךעלציּפש זיאס עכלעװ טימ
 ּפיט-ץַאז א ןופ ץנעטסיזקע יד ןריטַאטסנָאק רָאנ ,'טַאקידערּפ ,טקעיּבוס;

 .סעיצאיצָאסַא ײלרענעדישראפ טָאה רעכלעװ ,װיטנַאטס בוס "זיא סָאד,

 יד -- טדערעג שרעדנַא ,סעמרָאפנָאזרעּפ ןופ גנודליב יד 8
 טיול עיצַאגוינַאק ןופ דיישרעטנוא םוצ) ןָאזְרעּפ טיול עיצַאגוינָאק

 ןצוחַא ,סעמרָאפ-טייצ ןוא .סודָאמ עּלַא ןיא רָאפ-טמוק (טייצ ןוא סודָאמ
 :עמעֿכס רענײמעגלַא ַאזַא טיול ,סודָאמ-לעפַאּב

 סקיפוס:לונ . . . . . .לָאצניײא ןָאזרעּפ עטשרע

 (םו0) טס 222 ען ע שיש עטייווצ

 (רט) ם2 2 עט עט(. ו.טעטורה
 (907) (רעקיפַארט) ןי . . .לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד-עטשרע
 (914) ט. , 2 טא ר עי 0 פי שטייווצ

 םוצ ךעלנע שיטענָאפ זיא לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד-עטשרע יד
 .וויטיניפניא

 ןּברעװ עֿכעלטע ןּבָאה לָאצנייא ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא .9

 ,ףרַאד ,(טרעהעג ךיוא) רעהעג ,(טֿכורּב ךיוא) ךיורּב רע :עמרָאפ-לונ ַא

 ,גָאמ ,גיוט ,רָאט ,לָאז ,(ךיז טליוװס :רעּבָא) ליו ,(טסייוו ךיוא) סייוו
 ןּברעװ עקיּבלעז יד .ןָא ךיז רעק עק ,ןָאק (טגעלפ ךיוא) געלפ ,געמ

 טסיוורעד ,טכיורּברַאפ רע :לַאמרָאנ טריגוינָאק ןרעוו סקיפערּפ ַא טימ

 .טנעקרעד ,טגָאמרַאּפ ,ךיז

 :עקיסָאמלגערמוא ןפורנָא ןעמ ןעק ןּברעװ עקיגייא .0
 ,טָאה ,טסָאה ,ּבָאה ;ןּביג רימ ,טיג רע ,טסיג וד ,ּביג ךיא 68

 .ןלעוװ ,טעוװ ,טסעװ ,לעוװ ו ןּבָאה

 א ךיוא ןַארַאפ ;ןדער רימ ,טדער רע ,טסדער וד ,דער ךיא (ק
 ןדער ,טדער ,טסדער ,דער :םעטסיס עקיסָאמלגער

 ןיִּב ךיא (6
 טס(נויּב וד



 יי

 = ןטכ =

 זיא רע

 ןענעז ,ןענייז ייז ,רימ

 טנעז ,ט(נ)ייז ריא
 וד ,ןיב ךיא (| :סעמעט ןופ גנוטכעלפפיונוצ ַא רימ ןּבָאה ָאד

 רימ (2 ןטסיג ,ּביג יװ רעדָא טסכַאמ ,ךַאמ יו ךיז טיצַאּב טס(נ'יִּב

 .ָאיא טייטש--זיא (3 ןטייג ריא .ןעייג רימ יװ .ט(ננײז ריא .עייד

 :עמעט עטרעפ ַא ךָאנ רימ ןּבָאה ?ן(זתןעװעג, ּפיציטרַאּפ ןיא ,טריל

 יד יו ,רעקיסָאמלגער זיא "טסניּב, עמרָאפ עכעלמיטסקלָאפ יד .זעו
 ךעלצעזעגמוא רַאפ ןטלַאה טשינ יז ףרַאד עמ ;טסיּב עשירַארעטיל
 .ץונַאּב ןשירַארעטיל ןיא

 .לעעלג ןיא לשעלפ ןופ--?ריא טַײז ןענַאװנופ ;טײקיטײדײװצ

 ןּברעו עשיטסַארפירעּפ ןיא ןוא סעמרָאפ עטצעזעגפיונוצ ןיא ,1

 :ּברעוופליה רעד רָאנ ןענָאזרעּפ טיול ךיז טרעדנע

 ,(טריא) טָאה ריא ,(טרע) טָאה רע ,(טסוד) טסָאה וד .ּבָאה ךיא
 .טֿכַאמעג ןּבָאה ייז ,(ןרימ) ןּבָאה רימ

 טנעז ריא .ןענעז ייז--רימ ,זיא רע ,(טסוד) טסיּב וד ,ןיּב ךיא

 .ןעמוקעג
 ,(טריא ,טרע) טעוװ ריא--רע ,(טסוד) טסעװ וד ,(לכיא) לעװ ךיא

 ןֿכַאמ (ןלע ייז) ןלעװ ייז ,(ןרימ) ןלעװ רימ

 טגעלפ ריא ,ןגעלפ ייז--רימ ,((ט)געלפ רע ,טסגעלפ וד ,געלפ ךיא

 .ןֿכַאמ

 ןֿכַאמ ןטלָאװ ייז--רימ ,טלָאװ ריא--רע ,טסלָאװ וד ,טלָאװ ךיא

 .טֿכַאמעג ןעוװועג ,ןֿכַאמ ןעוועג ,טֿכַאמעג

 .ו"זַאא וטסלָאכ ,וטסלָאװייֿכ ,ךיא טלָאה ,טלָאכ ,טלָאװיײכ

 .ו"זַאא טלָאז ריא ,ןלָאז ייז--רימ ,לָאז רע ,טסלָאז וד ,לָאז ךיא

 .טשנָא טמוק שיטקעלַאיד .344 8 עז סודָאמ.לעפַאּב ןגעוו 2

 ןעגנוריציפידָאמ ערעדנַא ךיוא ןוא (סטֿכַאמ טּביירש עמ) ץֿכַאמ--טֿכַאמ

 .ךיז ליופ ךיא ;ױזַא ךיז ןריגוינָאק "ךיזמ טימ ןּברעװו יד 3

 ןליופ ייז--רימ ,ךיז טליופ רע ,ךיד טסליופ-ךיז טסליופ וד ,ךימ ליופ

 ךיז לעװ ךיא ,טליופעג ךיז ּבָאה ךיא ,ךייא טליופ-ךיז טליופ ריא ,ךיז

 ...ןליופ:

 יד ייּב רָאנ טמוק טרָאװנַאזרעּפ ןופ ןָאזרעּפ עטשרע יד .4

 טריפעגסיוא טרעװ גנוּוט יד זַא ,טזייו ןוא "רימ ,ךיאי ןטקעיּבוס

 רָאנ טמוק ןָאזרעּפ עטייוצ יד ;(רעּביירש ,רעדייר) רעלייטטימ םענופ



-- 1854 -- 

 "דא םענופ טריפעגסיוא טרעוװ גנּווט יד זַא ,טזייוו ןוא "ריא ,וד, ייּב

 טמוק ןָאזרעּפ עטירד יד ;(רענעייל ,רערעהוצ) גנולייטטימ ןופ טַאסער

 בנווט יד זַא ,טזייו יז ;"ריא ,וד ,רימ ,ךיא, ןטקעיּבוס יד ייּב טשינ
 .טַאסערדַא םענופ טשינ ,רעלייטטימ םענופ טשינ טריפעגסיוא טרעוו

 .ןָאזרעּפ ןיא גנומיטשטימ טסייה גנוניישרעד עקיזָאד יד
 .רעפ רעטירד רעד ןופ גנומיטשַאּב יד זיא קיטכיר טשינ .5

 דער ,'ײג ךיא, גָאז ךיא ןעװ, .'.םדער עמ ןעמעװ ןגעװ ,רענעי !ןָאז
 יד אקװד טשינ ;'ריד, ןנעװ ךיא דער-'טסײג וד, ,"רימ; ןגעװ ךיא

 ןגעװ ,טזײװ עזַארפ ןיא טרָאװ קימײטַאּב סעדעי רָאנ ,ןָארעּפ עטירר
 .טדער עמ סָאװ ןגעװ רעדָא ןעמעװ

 לַאש רעד טימ טמיטש טַאקידערּפ םענופ עמרָאפלָאצ יד .6
 --ײג ךיא ;לָאצ ןיא גנומיטשטימ ךיז טפור סָאד ,טקעיּבוס םענופ

 .ןּביירש ייז--טּביירש יז ;ןעיײג רימ

 גנומיטשטימ יד לָאמַא טרעװ ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא .7

 .טרעקרַאפ ןוא טקעיּבוס ןקילָאצניײא ייּב לָאצרעמ : טרעטשרַאפ לָאצ ןיא

 -בוס ַא ייּב בור סָאד רָאפ טמוק לָאצנייא .טשנָא לָאצרעמ .8
 .עּפורג ַא טײטַאּב רע רָאנ ,לָאצניא ןַא רע ןיא ןײלַא סָאװ ,טקעי

 : ,ֿפשייּב

 זָארג ןפיוא ןגיל הרבח ןייז ;(ע"ש) טקוקעג ןּבָאה הרבח (2

 3 (.זייר) ערטסַאילַאֿכ ַא ןגױלּפעגסױרַא לּביטש ןופ ןיוש ןענעז ;(ּפָא)

 -רעייפ םייּב קלָאפרָאּפ סָאד ןעייטש ;(.נ) ןגָאז רָאג ױזַא לייט ַא ןוא

 ."רעקעוו;) ּפָאט
 ךןענעז ןסױרַא ןפיול רעדניק עּפורג ַא ;ןשטנעמ רָאּפ ַא ןעײגס (ס

 .('סעמע,) ןעיורפ טנעצַארּפ רעסיװעג ַא ןײרַא

 ךיא 2 ןיא סָאװ ,זיא ס זויּב 8 ןליּכשײּב יד ןופ דישרעטנוא רעד

 ןופ עלָאר רעד ףיא ןרידנעטערּפ לָאז סָאװ ,טרָאװ רעדנַא ןײק ָאטׂשינ

 וליפא שטָאכ) טפעהַאּב זיא "טקוקעג ןּבָאה; זַא ,רָאלק זיא'ס .טקעיּבוס

 ןליּפשײּב יד ןיא .'הרבח, וצ (גנומיטשטימ רעלופ םשינ טימ ,לַאמרָאנמוא

 ,ןשטנעמט; זיא טקעיּבוס רעד זַא ,ןּבָאה לַאמרָאפ טנעקעג ןעמ טלָאװ

 ןלָא'ס ןעװ .טאקידערּפ רעד טמיטש ײז םימ לײװ ,"ןעיורפ ,רעדניק

 -עג עקַאט סע ןעמ טלָאװ ,ג ןיא יװ סעמרָאפ עכלעזַא ןריטסיזקע טשינ

 -רעד 'טקוקעג ןּבָאה הרבח; ןופ ץנעטסיזקע יד רעּבָא .ןעמעננָא טזומ

 רעד יא ,'סױרַא ןפיול רעדניק עּפורג ַא, ןיא זַא ןעמענוצנָא טּבױל

 ."עפורג א, טקעיּבוס



 טא אב

 ךיא םאקידערּפ םעד ןצונַאּב ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךיז טזָאל טּפָא

 א ןפָאלעגסױרַא ּבוטש ןופ זיא :גנומיטשמימ רעלַאמרָאּפ טיול ,לָאצנײא

 ףעיורפ טנעצָארּפ רעסיװעג ַא ןײרַא זיא ,ערטסַאילַאכ
 דיא'ס ןעװ ,לָאצנײא טָאטשנָא לָאצרעמ רָאּפ לָאמַא טמוק רעמײװ

 ָאמשינ ןענעז ,רעּביל רע .סָאּבעלַאּב רעד :לָאצרעמ-טײקכעלּפעה ַא

 ...גרעּב) םייהרעדניא

 ,ןלַאפ ענערישרַאפ ןיא רָאּפ טמוק לָאצרעמ .טשנָא לָאצנײא .9

 טלעפעג רימ :;ןליּפשײּב .טריציפיסַאלק טשינ לײװרעד ךָאנ ּבָאה'כ סָאװ

 ןמײצ ןעװעג זיא'ס ;(ע"ש) 'קינישמ ַא טקַאה רע; רעטרעװ יד רעסעּכ

 .דעפ,) זתא טלעפ רערעל ;(.רֹּבַא) םילונליג ןעלהמלש ךךיז טכַאד ;(ע"ש)

 .ײװ ןרעה שזָאלעג םוטעמוא יװ רעמ ךיז טָאה ןטרָאד ןופ ;(".לויּב
 זיא ײרד ;ףניפ יװ רעקינײװ זיא סעקיּפָאק ײרד ;('סעמע,) ןעײרשעג

 .סקעז ןופ טפלעה ַא

 -טשטימ עטרעטשרַאפ רָאפ לָאמַא טמוק סודָאמ-לעפַאּב ןיא .0
 .ןּבעג טָאג זָאל--) טָאג ּביג :רעטירד טָאטשנַא ןָאזרעּפ עטייווצ--גנומ

 (םקעיּבוס ַא 'מָאנ,) טָאג ּביג ןדײשרעטנוא טזָאל עיצַאגָאטניא יד

 .ּבוס ַא ןָא םרָאװנָאזרעּפ ַא 'ּבנ; ןוא ,גנודנעװ ַא 'טָאג0 םָאנ ,ּביג ןוא

 .(674) (טקעי
 רימ ."עקיזָאלטקעיּבוס, ,ןטקעיּבוס ןָא ןצַאז רָאפ ןעמוק'ס .1

 רעוט רעד ּוװ ,עכלעזַא :ןצַאז עקיזָאלטקעיּבוס םינימ ייווצ ןענעגעגַאּב
 ,עֿכלעזַא ןוא ,טריטסיזקע רע רעּבָא ,ןפורעגנָא טשינ זיא גנּווט ןופ
 .ָאטשינ ללּכ ןיא גנּוט רעד ןופ רעוט ןייק ּוװ

 ןעק (טקעיּבוס ןטרָאּפשרַאפ טימ ןצַאז) ןימ ןטשרע ןיא .2
 :סעּפורג עקיזָאד יד ןקרעמנָא ןעמ

 רימ ייּב טסגיל :"ריא ,וד, טקעיּבוס רעד טרָאּפשרַאפ זיא'ס 1

 ?טסעז ;(.סנ) רעגעי ,טסעֿפנה ;(.סנ) ָאד השוּב ןיא

 ןטלעז ללֿכּב טמוק סָאד .ךיא; טקעיּבוס םעד טרָאּפשרַאפ .9

 ,ךיּב :ל"גדא ?עװ .ּבָאה ,ןיּב ןּברעװ יד ייּב רָאנ ךיז טכָאד ןוא ,ראפ
 ןטימ ךיז ּבָאה לָאמ ןטייװצ םָעד ,(ע"ש) עלַא יװ דיי ַא ,ךיז טֿכַאד
 .(.סנ) ןפָארטעג ױזַא רעגעיי

 רָאנ ,ץַאז ןיא טרָאּפשרַאפ זיא טקעיּבוס רעד ןעװ ,ןלַאפ ןאראפ 3

 .ץַאז רעדנַא ןַא ןיא ןפורעגנָא זיא רע
 .טקעיּבוס ַא ןָא לַאמרָאנ טמוק וימַארעּפמיא רעד 4

 רעד טמוק "עקיזָאלטקעיּבוס, ךעלטנגייא) ןימ ןטייווצ ןיא .3



 יח יוטס יה

 ,ןָארעּפ רעטירד רעד ןיא קידנעטש ,(428) ךיז טייטשרַאפ ,טַאקידערּפי

 :סעּפורג עקיזָאד יד ןקרעמנָא ןעמ ןָאק ָאד .לָאצנייא ןיא קידנעטש ןוא

 לָאמטּפָא) טקעיּבוס ַא טימ ךיוא ןעמוק ןעק טַאקידערּפ רעד (
 ,ךימ טלסיירט סע ,טייז ןיא טֿכעטש רימ :(טייטַאּב רעדנַא ןַא טימ

 טוג רימ טייג סע ,טרעגנוה ךימ ,ךיז טמולח סע ,ייו רימ טוט סע

 .(ו"זַאא יי טוט ּפָאק רעד ,ךעטש ךיא 'לגרפ}

 ,ּברעוװ ַאזַא טימ "ךיז, ּבָאגוצ ַא ןופ טײטשַאּב טַאקידערּפ רעד (2

 טליו רימ .ּב.צ ,טקעיּבוס ַא ןּבָאה רע ןעק "ךיז, ּבָאגוצ םעד ןָא סָאװ

 ,(טשינ ףָאלש ךיא 'לגרפ) טשינ ךיז טפָאלש רימ ,(ליוו ךיא ילגרפ) ךיז

 טימ טשינ לָאמנייק טמוק סָאװ ,ּברעװ ַא זיא טַאקידערּפ רעד (3

 עטירד -- עמרָאפ-לָאצ ןוא .ןָאזרעּפ ןייא זיולּב טָאה ןוא טקעיּבוס ןייק

 ,טנגערעג טלָאװ סע ,טנגערעג טָאה סע ,טנגער סע :לָאצנייא ןָאזרעּפ

 ׂ .טשינ ךימ טרַא סע

 .קעפעד ןענעז יז (*עקינַאזרעּפניײא ךיא ףור ןּברעװ עֿכלעזַא
 .רַאּפ ייז רעּבָא ,רענייא ץוחַא ,סעמרָאפ.לָאצ ןוא .ןָאזרעּפ עלַא יּבגל וויט

 .סעמרָאּפ-טייצ ןוא .סודָאמ עלַא ןגָאמ:

 זַא ,זײװַאּב ַא רַאּפ ןעניד ןענעק ןצאז עקיזָאלטקעיּבופ יד 4

 רָאנ ,ךז םדער סע ןעמעװ ןגעװ ,רעד םשינ טסײה "ןָאזרעּפ עטירד,

 טדער 'טנגער סע, ןיא :"ןָאזרעּפ עטײװצ טשינ ןוא עמשרע טשינ, טושּפ

 .ַאט ?ןָאזרעּפ עטירד יד ָאד טמוק עשזיסָאװרַאפ .טשינ םענײק ןגעװ ךיז

 וד) טשינ ןוא (רעדער רעד) "ןגער ךיא; טשינ םסײה סע לײװ עק

 : .(דיר ןופ טַאסערדא רעד) "טסננער

 יװ) ץַאז ןקיזָאלטקעיּבוס ַא רַאפ ןטלַאה טשינ ףרַאד עמ .85

 ג'מײג עמ, יװ ַאזַא (קיטַאמַארג רעשיסור ןופ עטקריװַאּב ,עקינײא ןעוט'ס:

 וצ זיא'ס יװ) לָאצנײא ,ןָאזרעּפ עטירד ,'עמ, טקעיּבוס ַא ןארַאפ זיא ָאד

 .(גנמיטשטימ רעד ןופ ןעז

 ,טקעיּבוס ַא רַאפ ןעניד ןעק "(ס ,עס) סע, טרָאװ סָאד .6

 "סע, ּוװ ,ןסע לי (ס ,עס) סע ,טיירש דניק סָאד .ּב.צ ,ןטלעז רעּבָא

 יו ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ,רעּבָא ללכּב .םּאש ןשיסור ןטימ טֿכערּפשטנַא

 ןײק טשינ "סע, זיא ,"רבח ַא טייג סע ,טוג זיא סע ,טנגער סעג

 .(730) טקעיּבוס
 רעוט ַא :ןצַאז עקיזָאלטקעיּבוס ןי רעטירד ַא ךָאנ ןַארַאפ .7

 ."עכעלנעזרעּפמוא , יװ רעיונעג זיא'ס (*



 ==יוטז ; יח

 !םשינ ןעק ןוא ןפורעגנָא טשינ זיא רע רעּבָא ,טריממיזקע גנומ רעד ןופ

 ַא ןיא םנכײצַאּב זיא רע לײװ ,םרָאװ רעדנוזַאּב ַא ןיא ןרעװ ןפורעגנָא

 :סעמרָאּפ יד ןרעהעג רעהַא .טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןסָאגעגפיונוצ ,םָאנָארּפ

 סםעמרָאּפ יד רעטײװ ןוא ,ל"גדא "וטסעװ ,וטסרָאפ ,ומסעז ,וטסכַאמ,

 המסכַאמ, זיא םײז ןײא ןופ .ל"נדא "זיא'ר ,ּבָאה'כ ,רָאּפ'כ ,ײג'כ ,ךַאמ'ב,

 ףורנָא רעדנוזַאּב ןײק ָאטשינ ,סע טסײה ,זיא ,טרָאװ ןײא--ל"גדא 'ךַאמ'כ

 ןיק ןּבעוצ םשינ ָאד ךיז טזָאל טײז רערעדנא רעד ןופ ;רעומ ןופ

 ,ָאד ןּבָאה רימ .'ךַאמ'כ ךיא ,וטסכַאמ וד, ןגָאז טשינ ןעק ןעמ :טקעיּבוס

 ןכעלכַארּפש ןטנַאסערעטניא ַא ןופ גנולקיװטנַא יד ךיז רַאפ ,סױא םזײװ

 רעקיפליהַאּב א ןיא םרָאװ ןקישײטַאּב ַא ןופ גנולדנַאװרַאפ יד :םעצָארּפ

 ןכלעװ ,וטס- סקיפוס םעײנ ַא טימ עמרָאפ ַא זיא "וטסכַאמ, .עמעפרָאמ

 רעטײװצ רעקיגנעהּפָאמוא, ןופ סקיפוס ַא סלַא ןריירעטקַארַאכ ןעק ןעמ

 םימ עמרָאפ ַא זיא "ןיּב'כ; ,(טקעיּבוס א ןופ קיגנעהּפָאמוא .ה.ד) "ןָאזרעּפ

 .םוא, ןופ סקיפערפ-(שידײ ןיא גנונישרעד עײנ ַא רָאנ) סקיפערפ-ןָאזרעּפ ַא

 ךיא ויא 'דײ א ךיז טכַאד ןיּב; ןיא) ."ןָאורעּפ רעטשרע רעקיגנעהּפָא

 גָאד (.עמרָאפ-לונ ַא םימ רעּבָא ןןָאזרעּפ עטשרע עקיגנעהּפָאמוא ןַא "ןיִּב,

 עשיטילַאנַא וצ גנַאגרעּביא םוצ ץנעדנעמ עטצעזעגנגעג ַא רימ ןּבָאה

 .סעמרָאפ עשיטעטניס עײנ ךיז ןפאש ָאד--סעמרָאּפ

 רימ ּבױא ?טרָאװ ןײא זיא "וטסכַאמ; זַא ,רימ ןסײװ ןענַאװנוּפ

 ןעמ ןעק ןטנעמעלע יד לײװ ,רעטרעװ ײװצ רַאפ "רע טכַאמ, ןטלַאה

 .רעּביא 'וד טסכַאמ, ןיא ךיא ךָאד ןעמ ןעק ,(טכַאמ רע,) ןלעטשרעּביא

 :םפירש רעד ףיא ןײז ךמוס ךיז .(טסכַאמ וד) ןטנעמעלע יד ןלעמש

 רַאפ םשינ םניד ןוא לענָאיצנעװנָאק זיא גײלסױא רעד ,םשינ ןעמ ןעק

 "ודמסכַאמ, ןיא 'ד רעד סָאװ ,סָאד .ןעגנונײשרעד-ךַארּפש ןגעװ ירעטירק ןײק

 ןײא זיא'ס זַא ,טשינ היאר ןײק ךיױא זיא ,טדערעגסױרַא טשינ םרעװ

 ךױא רעטרעװ ןשיװצ רָאפ טמוק סָאװ ,עיצַאלימיסַא ןִא זיא'פ :טרָאװ

 ןוא) טרָאװ ןײא רַאפ "טסכַאמ, ןטלַאה וצ טנורג רעקיצנײא רעד .618

 (עשיטקעלַאיד) ךַארּפשסיױא יד זיא (ץַאז ןקיזָאלטקעיּבוס ַא רַאפ ,סע טסײה

 יע ףױא (ןרעדנַא ןַא רעדָא ּו לאקָאװ ןופ טײּברַאפ רעד :'עטסכַאמ,

 רעד ןעװ ,טרָאװ םענופ ףַארט ןטצעל ןיא ,טסּוװַאּב יװ ,רָאפ טמוק

 .טריטנעצקַא טשינ זיא ףַארט

 רליפא רָאנ ,'עטסכַאמ, רָאנ טשינ רָאפ טּטוק טקעלאיד ןײמ ןיא

 -סָאװ, :(ןּבירשעג שיטענָאפ) .ּב.צ+ ,(ע רעד טריטנעצקא) "עטסכַאפ

 יז?'עטסבַאמ סָאװנוא ,ןעקנײדוצָאנ-! עטסכיַאמ



-- 1568 -- 

 (רענעטלעז) ךױא ,ײוטסכַאמ, ץיחַא ,רָאפ טמוק ךעלטפירש
 ,ייור טסכַאמש

 לַאפגיוּב רעטשרעהַאּב 2

 ןעק סָאװ ,טרָאװ ַא .ה.ד) ויטנַאטסּבוס ַא זַא ,ןעזעג ןרימ 8

 רעדָא יד וויטקעידַא םענופ טרעדָאפ (ויטקעידַא ןַא ךיז וצ ןטפעהַאּב

 טנֿכעררַאפ ויטנַאטסּבוס ַא טרעװ םעד טיול ןוא ,עמרָאפ-לַאפגיוּב ענעי

 בוס רעד טָאה ןטלעז) וויטַאד רעדָא וויטַאזוקַא ,וויטַאנימָאנ ַא רַאפ

 .(םינמיס-לַאפגיוּב עלעיצעּפס וויטנַאטס-
 סָאװ ,ןויטנַאטסּבוס עקינייװ ענעי ייּב) ןלַאפגיוּב ןופ גנודליּב יד

 ,עיצַאנילקעד טסייה (ןלַאפגיוּב ןופ םינמיס ןּבָאה:

 .(ןמיס-לונ) טשינ ןמיס ןלַאמרָאפ ןייק טָאה ןויטַאנימָאנ .9

 'ערײז; ןיא ןעזניא ןעמ ןעק וויטַאנימָאנ ןופ ןמיס ןלַאמרָאּפ ַא

 -ויטאזקַא) 'הרש, ןיא שיטקעלַאיד ןוא ,ַא'א ('ןדיײז,; װיטַאד-יטַאזוקַאװ

 ,ל"גדא ("ןהרש, וװיטַאד

 .רָאפ ןייק טשינ טָאה ןויטנַאטסּבוס לייט רעטסערג רעד .0

 ,שיט א עזֿכ ,שיט ַא טייטש'ס, :ויטַאד ןוא וויטַאזוקַא רַאפ ןמיס ןלַאמ

 "שיט םעד עזיכ ,שיט רעד טייטש'ס, ןיא ,תמא ."שיט ַא ןגעװ דער'כ

 ;"םעד ,רעד, -- לַאפגיוּב ןופ ןמיס ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןזייווסיוא ןעק

 ויטקעידַא םוצ רָאנ ,ויטנַאטסּבוס םוצ טשינ טרעהעג ןמיס רעד רעּבָא

 .קעידַא ערעדנַא יװ ,טָאה רעכלעוו ,"רעד; (לקיטרַא ,וויטקעידַא-ףליה)

 .עמרָאפ-לַאפגיוּב א ,ןוויטי

 -לקעד.טשינ ןפור ןעמ ןעק ,"שיט, יװ ,ןוויטנַאטסּבוס עכלעזַא
 'ו .עֿכעלרינ

 ויטַאװקַא רַאפ םינמיס עלעיצעּפס טימ .ה.ד) ךעלרינילקעד ,1

 :ןויטנַאטסּבוס סעּפורג עקיזָאד יד ןענעז (וויטַאד ןוא:

 וַיטַאד ןוא וויטַאװקַא ןיא ןעמוקַאּב יז .ןעמענ-ןָאזרעּפ 4

 ףיוא ןטיּברַאפ טרעװו רעכלעו ,ן-- (ךעלנע ןענעז ןלַאפגיױּב עדייּב)

 ןעמהרבא ,ןקיציא :ןליּפשייּב .(907) ללּכ םענײמעגלַא ןַא טיול ןע--

 ' .ןעשַאמ ,ןעלחר ,ןענַאמדלַאג ,ןגרעּבנייטש ,ןעלמהרבא

 ,(ןעמָאנ-ןָאורעּפ ןיק טשינ) ןעמָאנ-ללּכ ַא טרינילקעד עמ ןעװ

 זיאס .ןעמַאנןָאזרעּפ ַא ןופ רעטקַארַאֿכ םעד וצ טימרעד םיא ןעמ טיג

 :עגנָא טפָא טרעװ סָאװ ,גנוריציפינָאזרעּפ וצ לטימ רעשיטסיל טס ַא

 .(קינזער) "ןעֿפיזיומ יורפ ןּביירטרַאפ, :תוישעמ-רעדניק ןיא טדנעוו



 =. ןשכוו-

 .ענעג ,רעטסימ ,רָאטקָאד ,רבח, טייטש ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ןרַאפ ןעוו
 עזכ :טרינילקעד טשינ טּפָא ןעמָאנןָאזרעּפ רעד טרעװ ,ל"גדא "לַאר
 .(568) (ן--) ץרַאװש רעטסימ וצ ײגֿכ ,(ןע--) ןַאמגערּב רבח

 רעד ,דיי רעד ,עטַאט רעד ,עדייז רעד :רעטרעװ יד (2
 ?ָאטַאט ,עדייז; ןיא קידנפרַאװּפָא ן-- ןעמוקַאּב ,יּבר רעד ,שטנעמ
 .עלרינילקעד טשינ סלַא ךיוא רָאפ רעּבָא ןעמוק יײז .(ע-- םעד
 טֿכַאניּב טנייה םוק, ,יקס--נַא) "דיי םעד ןויצ ןיא ןפור יז; :עֿכ
 .(.ּפָא ?עטַאט ןטימ ןייג וצ

 ויטַאד ןיא ןעמוקַאּב "עמומ יד ,עמַאמ יד ,(עּבַאּב) עּבָאּב יד;

 .סקיפוס ַא ןָא--וויטַאוקַא ןיא  ,ן--
 :ןקירדסױא עקינײא ןיא ןװיטנַאטסּבוס עכעלרינילקעד רָאּפ ןעמוק'ס

 .ןמײל ײּב ,(ץרַאה טימ, רעּבָא) ןצרַאה ןיא;

 :טרינילקעד ןרעװ ןעמָאנָארּפ-ןװיטנַאטסּבוס עקיניא (3 .3

 ריא | רימ סע .| יז רע די ( ךוא .מָאנ
 ךייא | זנוא סע יז |(םע)םיא | ךיד | ךימ | .חקַא
 ךיא | זנוא |(םע)םיא | ריא | (םע)םיא| ריד | רימ { .טַאד

 סָאד | רענייק | רעצעמע |עדייּב | עלַא ץלַא רעוו .מָאב

 סָאד | םעניק | ןצעמע |עדייּב| עלַא | ץלַא | ןעמעװ | .קֵא

 (ןדייּב) (ןעמ-)
 סָאד | םענייק | ןצעמע |עדייּב  ןעמעלַא | ץלַא | ןעמעװ | .טַאד

 (םעד) (ןדייּב) (םעלַא)

 ?סָאװ ,רעוװ, יוװ--,?סָאװיּבַא ,רעוויּבַא;

 ,רעטּפָא) ץלַא סָאד ןגעװ דער'כ ;(םעד ןגעװ-=) סָאד ןגעװ דער'כ

 ךיא ײג ;(ץלַא םעד ןגעװ, רעדָא ןעמעלא םעד ןגעװ, יװ ,ךיז טכַאד

 : .ע"ש) ןסע ןּבעג סָאד ,ררעפ םוצ לַאטש ןיא סױרַא

 --עמ :(ןלַאפגיוּב עלַא טשינ ןּבָאה) ןעמָאנָארּפ עוויטקעפעד .4

 .ויטַאד ןוא וויטַאזוקַא זיולּב--ךיז ,וויטַאנימָאנ זיולּב

 "ךיזע ןופ רעטנוא ךיז טדייש וויטַאד רעדָא וויטַאזוקַא סלַא *ןיז,

 "ךיז/ טדערעגסױרַא טרעוו'ס סָאװ ,טימרעד ּברעװ ַא וצ ּבָאגוצ סלַא

 ַא וצ ּבָאגוצ סלַא "ךי/ תעַּב ,טריטנעצקַא ןוא (ךעז שיטקעלַאיד)

 ,טריטנעצקַא טשינ ןוא "ךַאז; רעדָא "ךעז, טדערעגסױרַא טרעוװ ּברעוװ

 יװ טקתּפ ,םרינילקעד טשינ ןרעװ ןעמָאנָארּפ עקינײא 8
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 3-=עריא 3) עריא ,סעּפע ,טשינרָאג ,ץנעי ,סָאװ :ןװיטנַאטסּבוס עכעלנײװעג

 מרינילקעד טשינ ןרעװ ,ןעמָאנָארּפ.טשינ סלַא ,'יז ,רע ,ךיא, .(ןױשרַאּפ

 .(רכז םייּב--"רע; םײּב)

 -ַאֹּב ןטימ ןימ ןטירד ןופ ויטקעידַא רעטריוויטנַאטסּבוס ַא 6

 טריפ :.ּבצ+ ,טרינילקעד טשינ טרעװ (עטוג סָאד) לקיטרַא ןקימיטש

 סנייא ;(".לויּב .דעּפ;) ענענוטעגּפָא סָאד ןופ לּכהךס םעד רעטנוא רע

 -סיוא ענעסעזעגטלַא עקינייא--ןעמַאנסױא ;(.רֹּבַא) ערעדנַא סָאד ןגעקַא

 .קעד טּפָא יז ןרעװ לקיטרַא ןָא רעּבָא ."ןזייּב םוצ ,ןטוג םוצ, :ןקירד

 ןיא טילּבעג טָאה עקירג יד ,ןטיירג םעלַא ףיוא ,ןֿכײװ ףיוא :טריניל

 .(499) (.ּפָא) ןסייוו
 -נוא ןדייש סָאװ ,ןוויטנַאטסּבוס עקיצנייא יד זַא ,ןעעז רימ .7

 ןענעז ."וד ,ךיא, ןענעז ,וויטַאקַא ןוא וויטַאד ,וויטַאנימָאנ םעד רעט
 . יד עיגָאלַאנַא טול ןדיישוצרעטנוא ,ןעירעטירק עקיצנייא יד יז
 סָאװ ,ןענעקרעד ןעק עמ .ה.ד ,(468) וויטנַאטסּבוס ַא ןופ ןלַאפגיוּב

 ןעו ,טסקעט םענעּבעגעג ַא ןיא וויטנַאטסּבוס ַא טָאה לַאפגיוּב ַא רַאפ
 רעדָא "ךיא, ןופ לַאפגיוּב ןקירעהעג ןפיוא ןטייּברַאפ םיא טוװּורּפ עמ

 --!"שיט, ויא לַאפגיוּב ַא רַאפ סָאװ ,"שיט ַא עז ךיא , : .ּפשייּב ."וד,
 .ויטַאזוקַא--ָאולַא ,"ריד, רעדָא "וד, טשינ ,"ךיד עז ךיא,

 -רעטנוא ןייק ָאטשינ זיא ןשינעדער עשיווטיל עסיוועג ןיא 8

 .טקעיּבָא ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא ןטרָאד .וויטַאזוקַא ןוא וויטַאד ןשיוװצ דייש

 םעד ייז ןעמ ןזומ ,רעדניק עשיווטיל ןענעז לוש ןיא ּביוא .לַאפגיוּב

 ךרוד רעדָא) שיטַאמגָאד ןענרעל וויטַאזקַא ןוא וויטַאד ןופ דיישרעטנוא

 רעּביא רָאנ .ךַארּפש רענעגייא רעייז רעּביא טשינ רעּבָא ,גנוקרעמכָאנ

 -גָאד סָאװ ,סנגייא סָאד טעמּכ ןיוש זיא'ס סָאװ ,ךוּב ןופ ךַארּפש רעד

 ןגָאז ייז ּוװ ,ןלַאפ עסיוװעג ןיא זַא ,ןזייוונָא ייז זומ עמ .(שיטַאמ

 טגָאז ,וו"זַאא "טנַאװ רעסייו רעד ,רעטסעװש רעד ,ריא ,ריד ,רימ,
 ?טנַאװ עסייו יד ,רעטסעװש יד ,יז ,ךיד ,ךימ, שירַארעטיל ןעמ

 ןלַאפ יד טָא ןענעקרעד ייז ןענרעלסיוא ןוא ,וויזַאא

 ריטַאװקַא ןופ גנודניװשרַאּפ רעד ןיא ןעזניא ןעמ לָאז רשפא 9
 םשינ .ןײנ זַא ןײמ ךיא ?ריא ןפלעהטימ ןוא ץנעדנעמ עװיסערגָארּפ ַא

 -טיל רעד סָאװ ,סָאד .װיסערגָארּפ זיא סעמרָאפ ןופ גנודניװשרַאפ ערעי

 רעכעה םיא םלעטש ,ןימ ןלַארטײנ ןײק טשינ טָאה טקעלַאיד רעשיװ
 .ָאר עקיצונ ןײק סיױא םשינ טליפ ןימ רעד לײװ ,ןטקעלאיד ערעדנַא יװ

 מָאה טקעלאיר רעשיװמיל רעד סָאװ ,רעּבָא סָאד .ךארּפש רעד ןיא עיל
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 ףטקעלַאיד ערעדנא טימ ךײלגרַאפ ןיא ןורסיח ַא זיא ,יטַאװקַא ןײק טשינ

 ךעלגעמ ןענעז סָאװ ,ןטײהנײפ עסיװעג ןופ טייקכעלגעמ יד מַא טמענ סע

 לוש א ןיא ןליפא .וימַאוקֿפ ריא טימ ךַארּפש רעשירארעטיצ רעד ןיא

 ױקַא םעד ןצונַאּב ײז ןענרעל ןעמ ףרַאד רעדניק עשיװטיל עלָאנ ןוֿפ

 וצ ידּכ ,קיטיונ םושּפ ךָאד זיא סָאד-םיא ןײטשרַאפ רָאנ טשינ) ימַאז

 .((שידײ ןענעײל

 עמגַאטניס ַא וצ לַאפגױּב-װיטנַאטסּבוס ַא ןופ גנוטפעהַאּב יד .0

 ּברעװ רעד טשרעהַאּב ?ןשטנעמ ַא עזכ; ןיא ,גנושרעהַאּב טסייה

 ."ןשטנעמ ַא, וויטַאזקַא םעד "עזיֿכ,

 ןופ רָאנ טשרעהַאּב ,ןלַאפ ענעטלעז ץוחַא ,טרעוװ וויטַאזוקַא 1

 ,ןשטנעמ ַא עז ,ןשטנעמ ַא ןעזעג ּבָאהכ ,ןשטנעמ ַא עזכ :ּברעװ ַא

 ,טקַאפ רעד .ןשטנעמ ַא קידנעעז ,ןשטנעמ ַא ןעזעג ,ןשטנעמ ַא ןעז

 ונייהד ,ּברעװ וצ ןגָארטענּפָא ןּבָאה רימ עֿכלעוו ,סעמרָאפ עלַא סָאװ

 ןטפעהַאּב ,םוידנורעג ,ּפיציטרַאּפ ,וויטיניפניא ,וויטַארעּפמיא ,טרָאװנָאזרעּפ

 ויטנַאטסּבוס ןוא ּברעװדַא ,ויטקעידַא ןַא תעּב ,ויטַאזקַא ןַא ךיז וצ

 יד ןופ רענייא עקַאט זיא--,ויטַאזקַא ןייק טשינ ךיז וצ ןטפעהַאּב

 .ּברעו עּפורג ןייא ןיא ןסַאלק יד טָא ןקינייארַאפ וצ ןטנורג

 .גיק טמוק וויטנַאטסּבוס ַא זַא ,טכַא ןיא ןעמענ וצ קיטֿכױו .2

 יד, רעּבָא ,"רעדעל ןטעּברַאסיױא, :וויטַאזקַא ןייק טימ טשינ לָאמ

 רעּבָא וויטיניפניא רעטריוװיטנַאטסּבוס ַא ."רעדעל ןופ גנוטעּברַאסיוא

 .ה.ד ,גנוטפעהַאּב עשיוויטנַאטסּבוס ַא יא ,עלַאּברעוװ ַא יא ןּבָאה ןעק

 יא (רעדעל ןטעּברַאסיוא סָאד) וויטַאװקַא ןַא יא ךיז וצ ןטפעהַאּב ןעק

 .(רעדעל ןופ ןטעּברַאסױא סָאד) "ןופ, טימ וויטַאד ַא

 ןרעדָאפ ויטיניפניא רעטריװיטנַאטסּבוס ַא ןעק טימרעד שינָאלַאנַא

 (היטנַאטסּבוס ַא יװ) ןה ,(ןיײש ןעגניז סָאד) ּברעװדַא ןַא (ּברעװ ַא יװ) ןה

 טשינ טזָאל טײקידנעײװצ יד םָא .(ןעגניז ענײש סָאד) װיטקעידַא ןא

 רַאֿפ טםושּפ ןוא טסָארּפ ויטיניפניא ןטריויטנַאטסּבופ םעד ןענעכעררַאּפ

 .ויטנַאטסּבוס ַא

 ,לַאמרָאפ ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ,טײטַאּב ןטיול .3

 ןטשרעהַאּב ךַאװש ןוא ןטשרעהַאּב קרַאטש רעטנוא ןעמ טדייש

 .וויטַאזוקַא

 ,טקעיּבָא ןַא ,ללֿכּב ,טײטַאּב וויטַאזוקַא רעטשרעהַאּב קרַאטש 4

 ןיא סָאװ ,גנווט יד ("רעּבירַא טייג,) ךיז טײרּפשרַאפ'ס ןֿכלעװ ףיוא !

 'ט"עיּבָא ןטנעָאנ; ַא ,סע טפור עמ יװ ,רעדָא ,ּברעװ םעניא טנֿכײצַאּב
- 

 (11) קיטַאמַארג עשידיי



 יי טשדי

 טמענ רע ,שטנעמ רעד זיא ןעז םענופ טקעיּבָא רעד) ןשטנעמ ַא ןעז

 ,וירּב ַא ןּבירש ,(ןעזעג טרעו רע ,ןעז ןופ גנווט יד ךיז ףיוא ףיוא

 ַא ןקידנע ,עקײשטַאי ַא ןריזינַאגרָא ,דלעפ א ןרעקַא ,ךוּב ַא ןענעייל

 ,אנוש ַא ןגיזַאּב ,ךעלדנעּפש ןקַאהנָא ,ץלָאה ןקַאה ,עגַארפ ַא ןזייל ,לוש

 .ןינע ןַא ןטֿכַארטַאּב ,טלעג ןּבָאה ,טנעמורטסניא ןַא ןגָאמרַאפ

 (ןעמַאנסיױא ץֹוחַא) זיא וויטַאזוקַא ןטשרעהַאּב קרַאטש ַא ייּב 9

 ערעדנַא יב זיא עֿכלעװ ,(3) עיצקורטסנָאק עוויסַאּפ א ךעלגעמ
 .נָאק עוויסַאּפ יד .ךעלגעמ טשינ (ןעמַאנסיױא ץוחַא רעדיוו) ןלַאפגיוּב

 -ןָאזרעּפ + 4 וויטַאנימָאנ טָאטשנָא :םעד ןיא טײטשַאּב עיצקורטס

 טמוק ,(רעױּפ םעד ןָא טריפ רעטעּברַא רעד) 8 וויטַאזוקַא--טרָאװ
 ה-"ןופ,--ּפיציטרַאּפ ד- "רעוו , טרָאװנָאזרעּפפליה - ט וװיטַאנימָאנ
 .(רעטעּברַא םעד ןופ טריפעגנָא טרעװ רעױּפ רעד) 2 װיטָאד

 ַאֹּב ענעדישרַאפ ץנַאג טָאה וויטַאזוקַא רעטשרעהַצּב ךַאװש .6

 קא רעקרַאטש--ווירּב ַא ּבײרשיֿכ ילגרפ) גָאט ןצנַאג ַא ּבײרשיֿכ : ןטייט

 .ַא"א (וויטַאזוקַא רעקרַאטש--דיל ַא ליּפשיֿכ 'לגרפ) לדיפ ליּפשיכ ,(וויטַאז

 .ָאנ ןייא טימ עּפורג ןייא ןיא ןלַאפ עלַא יד רימ ןקינייארַאפ סָאװרַאפ

 רעד סָאװ ,טימרעד ,סנטשרע ,ךיז ןריזירעטקַארַאכ עלַא ייז לייוו ? ןעמ

 קרַאטש ַא יװ ,ּברעװ ןטימ ןדנוּברַאפ גנע ױזַא טשינ זיא וויטַאזוקַא

 "ווירּב,--"ווירּב גָאט ןצנַאג ַא טנייה ּביירש'כ, :וויטַאזוקַא רעטשרעהַאּב

 :"גָאט ןצנַאג ַא; יװ ,רעקידנעװטיונ ,רעקיטיינ ןייז וצ ָאד זנוא טנייש

 יילעפוצ ןופ קורדנייא ןַא טכַאמ וויטַאזקַא רעטשרעהַאּב ךאווש רעד

 .רעטנוא רעלַאמרָאפ ַא ןיוש זיא סָאד ןוא) טימרעד ,סנטייווצ ;טייק

 .ַאּפ ןיק טשינ טזָאלרעד וויטַאקַא רעטשרעהַאּב ךַאװש ַא סָאװ ,(דייש

 ןופ ןּבירשעג טרעװ ווירּב ַא--ווירּב ַא ּבײרשיֿכ : עיצקורטסנָאק עוויס

 ןּבירשעג טרעװ גָאט רעצנַאג ַא, :ָאטשינ--גָאט ןצנַאג ַא ּביירש'כ ;רימ

 ןופ טשלחעג טרעװ קנורט ַא; :ָאטשינ--קנורט ַא שלח ךיא ;"רימ ןופ

 ."רימ ןופ טליּפשעג טרעוװ לדיפ, :ָאטשינ--לדיפ ליּפש ךיא ;"רימ

 ;ויטַאקַא ןֿכַאװש ןופ סעירָאגעטַאק עֿכעלטע ןענעז טָא 7

 טּבעלעג טָאה רע ;גָאט ןצנַאג ַא ּביירשכ .ּךשמ-טייצ 4

 ,רָאא 0
 יז ,רעטניװ, .סייה זיא רעמוז ;רע טעּברַא רעטניוו ,טייצ (2

 ןּבעגוצ ָאד ןעק עמ םירָאװ ,ןטנַאירַאװניא ןייק טשינ ָאד ןענעז "רעמ

 ,סיה זיא רעמוז ןצנַאג ַא :ויטַאװקַא ןיא אקווד ןוא ,וויטקעידַא ןַא

 .רע טעּברַא רעטניוו ןקיטנייה
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 .ףניפ םעד ןעמוקעגרָאפ זיא עיצולָאװער יד ,טנעמָאמ-טייצ 3 |

 ןקיטנייה 'לגרפ) חסּפ ןעמוקעג זיא רע ;רעּבָאטקָא ןטסקיצנָאװצ-ןוא
 .(חסּפי

 .ה.ד) טקעיּבָא רעטייוו רעד טרעװ ללכּב .טקעיּבַא רעטייוו 4
 .געָאנ ַאזַא טשינ רעּבָא ,גנוט רעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,טקעיּבָא

 ןַארַאפ .עיציזָאּפערּפ ַא טימ ךָאנ בור סָאד ,וויטַאד ןטימ טנֿכײצַאּב (עטי

 עיציזָאּפערּפ רעטרָאּפשרַאפ ַא ןופ סע ךיז טמענ לָאמטפָא) ןלַאפ רעּבָא

 טרעװ טקעיּבָא רעטייוו רעד ןעוו ,(טרָאװ ןטרָאּפשרַאפ רעדנַא ןַא רעדָא
 ןשלח ילגרפ) קנורט ַא ןשלח :וויטַאװקַא ןֿכַאװש ַא ךרוד טקירדעגסיוא

 יט זָאלג ַא ןּברַאטש ,(קנורט ַא ןּבעג ןשלח רעדָא קנורט ַא ךָאנ
 ןליּפש ,(ייט זָאלג ַא ןעקנירט ןּברַאטש ,ייט זָאלג ַא ךָאנ ןּברַאטש 'לגרפ}

 סעּפע ןגָאלשרעד ךךיז ,(לדיפ ַא ףיוא ןליּפש 'לגרפ) ריװַאלק ,לדיפי
 .פיוא !??גרפ) םיתמה-תייחּת ןייטשפיוא ,(סעּפע וצ ןגָאלשרעד ךיז 'לגרפ)

 -נענװַאֹח ןייטש 'לגרפ) הרשע-הנומש ןייטש ,(םיתמה-תייחּת תעּב ןייטש:

 (ןייטש ;רעּב) טנייועג דלַאּב ןעמ טרעװ עטוג סָאד ,(הרשע-הנומש קיד
 .(ןטוג םוצ 'לגרפ)}

 ,גנַאג א ןייג ,ןּבעל ַא ןּבעל :וויטַאװקַא רעשיגָאלָאטװַאט (5
 .ףָאלש ןקיור ַא ןפָאלשי

 ,טרעגנוה ךימ :טקעיּבָא רעוויטקיפ (6

 ױקַא ןטשרעהַאּב קרַאטש ַא "טרעדָאפ, ּברעװ רעדעי טשינ 8

 ַא טימ רעדָא ןָא) ויטַאד םעד ןרעדָאפ סָאװ ,ןּברעװ ןַארַאפ .וויטַאז
 ייעֿפ ,אנקמ ריד ןיּב'כ ,("ךיד, טשינ) ריד ּבױלג'כ .(606) (עיציזָאּפערּפ
 -יו ןַארַאפ .עװקסָאמ ןיא ןיֹוויֿכ ,?טָאטש יד ייג'כ,; טשינ) טָאטש ןיא

 טֿכעלש עז ךיא :טשינ לַאפגיוּב ןייק ללּכ ןרעדָאפ סָאװ ,ןּברעװו רעד

 :לַאפגיוּב ןייק ןלעטשוצ טשינ ןעק עמ ,(היאר עטכעלש ַא ּבָאהיֿכ .ה.ד)

 .ּברעװ םענופ טײטַאּב רעד ןרעדנע ךיז טעוװס--?טֿכעלש םיא עזיכ, |

 יַאֹּב ךַאװש ַא ץוחַא) לַאפגיוּב ןייק ןשרעהַאּב טשינ ןענעק סָאװ ,ןּברעװ
 -רעּביא--עקירעּביא יד :עקידעייטש ןעמ טּפור ,(וויטַאזוקַא ןטשרעהו

 --עקידעייגרעּביא-ךעלטנגייא ףיוא ייז טלייט עמ ןוא ,עקידעייג
 -ךעלטנגייא-טשינ ןוא ,וויטַאזוקַא ןַא ןשרעהַאּב קרַאטש ןענעק סָאװ
 .לַאפגיוּב רעדנַא ןַא ןשרעהַאּב ןענעק סָאװ--עקידעײגרעּביא

 :ןויטַאקַא ייוצ ןשרעהַאּב ןענעק סָאװ ,ןּברעװ ןַארַאפ .9
 ןטסַאק ,ןענרעל ,(הבוט ַא ךיד טעּב ךיא) ןטא=
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 א ןופ טיײטַאּב ןטימ קידנעטש) ןּברעװ-טשינ ייּב וויטַאזוקַא .0

 :סעירָאגעטַאק עכעלטע .טפָא טשינ רָאּפ טמוק (וויטַאזוקַא ןֿכַאװש

 זיא ָאד ,גנעל יד ןישרַא יירד :ןעמענסיירג ייּב ןעמענסָאמ (

 (גנעל יד  ןישרַא ןצנַאג ַא :ןמיס ַא) וויטַאזקַא ןַא "ןישרַא יירד,

 .גנעל יד וויטנַאטסּבוס םייּב

 ןלַאּברעװ ַא רַאפ ךיז טליפ ויטַאװקַא רעד-!ךָאי םעד ּפָארַא (2
 ?םרַייצָאסַא'ס ;ָאטשינ ָאד זיא ּברעװ ןײק שטָאכ ,(ּברעװ א וצ טפעהַאּב)

 .ל"נדא "ךָאי םעד ּפָארא טפרַאװ,; טימ ךיז

 .ַא'א ןהרׂש ,ןעמהרבא ,יז ,םיא ,ךיד ,ךימ ָאטשינ ;םזילַאיצניװָארּפ (3

 -רַאפ זיאס ןעװ ,ןעמוק ןעק וויטַאקַא רעקיגנעהּפָאמוא 1

 'טיג,=='! טיורּב, :ןעגנָאהעגּפָא טלָאװ רע ןכלעוו ןופ ,ּברעװ רעד טרָאּפש

 ."! טיורּב

 ןַא ןופ יא ,ּברעװ ַא ןופ יא ןייז טשרעהַאּב ןעק וויטַאד .2
 רע .עיציזָאֿפערּפ ַא ךיז ייּב ךָאנ רע סָאה טפָא רעיײיז .טרָאװ רעדנַא

 יא טָאה סָאװ ,טקעיּבָא ןַא .ה.ד ,"טקעיּבָא ןטייוו, ַא ללֿכּב טײטַאּב

 טשינ רעּבָא ,(דנַאטשנגעג ַא ,ןמיס ַא טימ רעדָא) גנוּוט ַא טימ תוֿכײש

 .ויטַאקַא (רעקרַאטש) ַא טנֿכײצַאּב סע יװ ,עטנעָאנ ַאזַא

 :ּברעװ ייּב ויטַאד סעירָאגעטַאק עֿכעלטע .3

 יןרעהעג ,ןּבעג ,ןּבױלג ,ןייז םרוג ,ןעגנערּב ,ןגרָאּב ,ןגָאזּפָא (

 ,ןוט ,ןענעפנח ,ןגָאז ,ןשטניוו ,ןזייוו ,ןפלעה ,ןסייה ,ןעגנַאלרעד ,ןעניד

 -וצ ,ןלָאצ ,ןפַאשרַאפ ,ןרעפטנע ,ןצונ ,ןייז לחומ ,ןעייל ,ןזָאל ,ןגָארט

 .ַא"א ןקיש ,ןעקנעש ,ןדָאש ,ןגָאז

 יד ןעלזגוצ םיא ליו רע .ל"גדא ןעמענ ,ןענעבנג ,ןענעלזג (9

 ןיוש רימ טָאה רע ;(ּפֶא) ןרָאי סע טמענ ןטייווצ ַא ;(.רּפ) ןטנַאילירּב

 ליב ןעלזגוצ) "ייּב, לֵאפ ַאזַא ןיא טמוק טּפָא .ןסעגעגפיוא ןגיצ גונעג

 .ןצעמע

 .ל"גדא ,ץלָאה ןצעמע ןקַאה ,דיילק ַא ןצעמע ןעיינ (3

 טֿכַאד ,ךיז טּבױלג ,טֿכעלש טייג ,טוג טייג ,ךיז טקנעּב רימ (4

 טפָאלש ,טנייש ,טלקע ,יײװ טוט ,גנַאּב טוט ,ךיז טמולח ,(סיוא) ךיז

 .(433) ךיז

 רעּבײרש רעד ;סַאג ןיא ךיז ייג ךיא--סַאג ןיא רימ ייג ךיא (8

 ןדעי ייּב .ךיז ןעיג ןרָאי יד ;ךיז טנעייל רענעייל רעד ,ךיז טּביירש

 -- "ךיא, טקעיּבוס םייּב רעדָא) "ךיז, ויטַאד רעד ןעמוק ןעק ּברעװ

 .?) טסייקילעפוצ ,טײקיזָאלגרָאז ןופ סנַאינ םעד טיג רעֿכלעװ ,("רימ,
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 ?ךיז וטסכַארט סָאװ :ךיוא רשפא רעהַא

 ;!ליפוצ טנייה רימ ךיז טֿכַאל סעּפע ;!טנוזעג רימ טייז 66

 ןוא ּברעװ ןדעי ייַּב ןעמוק ןעק ("רימ, זיולּב) ויטַאד רעקיזָאד רעד

 .גנוניימ ןיימ טיול ,שטנּוװ ןיימ טיול :ךרע ןַא ,טײטַאּב-

 ,ןכעלנײװעג ןטימ ויטַאד ןקיזָאד םעד ןרעטנָאלּפ טשינ ףרַאד ןעמ

 םעװ רע ,ארומ ּבָאה'כ-גָאט ןצנַאג ַא טנײה רימ רע טגײװש סעּפע ;'לגרפ

 .ןגיװש טשינ רימ סע

 .ויטנַאטסּבוס ַא ייּב וויטַאד .4

 יַאד ַא טרעדָאפ סָאװ ,ּברעװ ַא ןופ טעדליּבעג ,וויטנַאטסּבוס (

 .רעטעּברַא םעד ףליה ,ריד קנַאד ןסיורג ַא : ויש

 :ויטַאד ַא טרעדָאפעג טלָאװ רעֿכלעװ ,ּברעװ ןטרָאּפשרַאפ ייַּב (2

 וויטקעריד ַא (רעױּפ םעד תוחנה ןֿכַאמ 'לגרפ) רעױּפ םעד תוחנה

 סורג ַא (עקײשטַאי רעד  װיטקעריד ַא ןּבעג 'לגרפ) עקיײשטַאי רעד

 .(א א ןופ סורג ַא טקישעג זיא ריד 'לגרפ) א א ןופ ריד

 .רעױּפ םעד תוחנה ףױא ןײג ;גנלקיװטנַא עקידרעטײװ ַא ןופרעד

 זיא 'םוטרעױּפ םעד, װיטַאד רעד ,זיטַאד ןײק טשינ טרעדָאּפ "ןײנ,--םומ:

 "תוחנה, ןופ רָאנ ,"ןײג, ןופ םשינ קיגנעהּפָא

 .ל"גדא ,ריד בוט-םוי טוג ַא 33

 ןעמ טרעװ ײױזַא יװ,ק ,((ע"ש) "רעװ רוטּפ רענײז ףרַאד ןעמ, .5

 ןקילָאמַא ןטימ רָאפ טמוק "ןרעװ רוטּפ , .(יקצינװַאר) *? רוטּפ רערעײא:

 -עײא ,רערעזוא ,רעריא ,רענײז ,רענײד ,רענײמ :װיטענעגנ לאפניוּב

 ,רעקידנּברַאטשּפָא ןַא רַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד עיצקורטּסנָאק יד ,רעדי

 ןופ ןױש זתא םעװ עמ :װיטַאװקַא ןטיט "רעװ רּוטּפפ טמוק רעטּפָא

 םיא ןופ ןעמ םרעװ יװ :"ןופ, טימ רעדָא (ע'ש) ןרעװ רוטּפ ןענַאד

 ? רוט!

 .נַאטסּבוס םענעּבעגעג ַא ןופ לַאפגיוּב ַא ןעמ טנעקרעד יוו .6

 ,םעד לָאמַא ןעמ ףרַאד ןדנעװנָא ןוא ,ןעלטימ עֿכעלטע ןַארַאפ ? ווישי

 רַאפ קיטליג טשינ זיא ייז ןופ רענייא ןייק םירָאװ ,םענעי לָאמַא

 ,ןלַאפ עלַא;

 :סעּפורג ייווצ ףיוא ןלייטנייא ןעמ ןעק ןעלטימ יד

 .אפוג טסקעט םענעּבעגעג ןֿכרוד לַאפגיוּב םעד ןענעקרעד .ה

 .סרעדנַא ןַא ףיא טרָאװ ןייא קידנטייּברַאפ ,םיא ןענעקרעד .מ

 -רָאפ יד ,רעגײטשַא ,ןענעקרעד ןעמ ןעק אפוג טסקעט ןופ .7

 .ֿכעלרינילקעד ַא ןופ וויטַאנימָאנ ַא ,"ריד ,ךיד ,וד ,רימ ,ךימ ,ךיא; סעמ
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 -ניס רעד טיול-- רעטייו .(קחצי ,עדייז) ןימ ןטשרע ןופ וויטנַאטסּבוס
 .,ויטַאװקַא ןַא ,וויטַאנימָאנ ַא ןענעקרעד ןעמ ןעק עיצקנופ רעשיסקַאט

 עק ּויטקעידַא רעדנַא ןַא רעדָא לקיטרַא ןקימיטשַאּב ןטיול ;וויטַאד ַא

 ַאּפערּפ ַא ןופ טיײהנזעװנָא יד ;עמרָאפ יד ןענעקרעד ךיוא לָאמַא ןעמ

 ןעמוקנָא ןעמ ףרַאד לָאמַא ,(605) וויטַאד ַא ףיוא תודע טגָאז עיציז

 .ל"גדא (85685) עיציזָאּפַא ןַא ייּב וויטקעידַא--גנומיטשטימ רעטייוו ַא וצ

 'םעד טייּברַאפ עמ .טייּברַאפ ךרוד לַאפגיוּב םעד ןענעקרעד .8

 ,"וד, רעדָא "ךיא; ןופ לַאפגיוּב ןקיכערּפשטנַא ןפיוא וויטגַאטסּבוס

 קא ןטייוצ ןפיוא ןימ ןטשרע ןופ וויטנַאטסּבוס ַא טייּברַאפ עמ רעדָא

 " ,ל"גדא ,לָאצנייא ףיוא לָאצרעמ ןופ רעדָא ,טרעקרַאפ !
 ןפיוא וויטנַאטסּבוס םענופ טייּברַאפ רעד ךיוא טרעהעג רעהַא

 רעד אקוװד רעּבָא ,(דָאטעמ-עגַארפ) "7 סָאװ, רעדָא *? רעוװ, טרָאװגערּפ
 ןר"יש ?סָאװ} ןוא "רעווע לייו ,רעטסגרע רעד (שידיי ןיא) זיא לטימ
 | .ןלַאפגיוּב עלַא רעטנוא טשינ

 טַאהעג טייצ ַא ןיוש זיא גָאט םענעי ןופ ןוא :.ּפשייּב ,9
 ױצ סָֹא ןופ ,ןעגנאגעג דלַאװ ןיא ץלַא ךָאנ ןיּב ךיא ןוא ןַאגעגקעװַא

 ,טלייצעג טשינ ןֿכָאװ ןוא געט ןייק ,ןרעטייו ןיא דלַאװ ןופ ,טרָא

 ןוא רעמ ץלַא ,ןייא-דלַאװ ןוא סױא-דלַאװ ,ןריולרַאפ םישדח ןופ ןוּבשה

 'טימ לייוו ({ :ויטַאד--"גָאט, .(.סנ) קע ןייק ךָאנ דלַאװ וצ ןוא ,רעמ

 שיטַאד ַא ףיא טזייו "םענעיא עמרָאפ יד (2 ;("ןּופ,) עיציזָאּפערּפ ַא

 ןופ טרָאװ ַא ןעװעג טלָאװ "גָאט, .טשנָא ןעװ ןוא ,וויטַאזוקַא רעדָא

 ""רענעי, ,"טֿכַאנ רענעי ןופ, :ןעוװעג טלָאװ ,"טכַאנ,; .ּב.צ ,ןימ ןטייווצ

 :יטַאנימָאנ --"טייצ ַא, .ויטַאד ָאד זיא--וויטַאד זיא ןימ ןטייווצ םייּב

 רעדָא "ךיא, ןעוועג טלָאװ "טייצ, .טשנָא ןעװ (2 ;טקעיּבוס לייוו (

 טשינ) ךיא ןיּב גָאט םענעי ןופ ןוא , :ןעוװעג טיוּבעג ץַאז רעד טלָאװ ,"וד,
 .,ויטַאנימָאנ -- ךיא, ."ןַאגעגקעװצ טַאהעג 'וטסיּב, רעדָא ('רימ ,ךימ;

 עמ ;(ןיא) עיציזָאּפערּפ :ויטַאד -- "דלַאװ, .עמרָאפ רעד ךָאנ טעז עמ

 'ןוא ,"דלַאװ ןדליו ןיא, ןעװעג טלָאװ ,ויטקעידַא ןַא ןּבעגוצ לָאז

 רעד ןיא, ןעװעג טלָאװ ,ןימ ןטייווצ ןופ טרָאװ ַא ףיוא קידנטיײיּברַאפ

 -ערּפ :ןוויטַאד--"דלַאװ ,טרָאק ,וויטַאד--סע זיא ןֹֿכּב ,;טָאטש רעסיורג
 "ףלייצ ּברעו רעד (| :וויטַאװלַא--"געט, .("ןופ ,וצ ,ןופ,) סעיציזָאּפ

 ךוא לָאצנייא ןיא טרָאװ ַא ןייז לָאזס ןעוו (2 ;וויטַאזלַא םעד טרעדָאפ

 ,?טלייצעג טשינ גָאט םעד, :ןעוװעג טלָאװ ,לקיטרַא ןקימיטשַאּב ןטימ

 ףױא ,"טלייצעג טשינ טֿכַאנ יד, :ןימ ןטייווצ ןופ טרָאװ ַא טימ ןוא
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 .ויטַאװקַא סע זיא ,"יד; ןימ רעטייווצ ןוא "םעד, זיא ןימ רעטשרע

 "ןרילרַאפ, ּברעװ רעד ({ :ויטַאזוקַא--"ןוּבשח, .ענעגייא סָאד--"ןֿכָאװ,

 .רַאפ גנונכער יד--ןריולרַאפ ןוּבשח םעד,(2 ןויטַאקַא םעד טרעדָאפ

 .וײזַאא (ןּביוא ילגרפ) וויטַאד--"םישדח, .וויטַאזקַא זיא י"יד-םעד,--"ןריול

 .ַאֹּב טשינ ןפוא םושּב לַאפנױּב םעד ןעמ ןעק ָאד-(סיוא:) דלַאװ

 ןעמ ןעק ןלעטשוצ ויטקעידא ןײק ,ָאטשינ עמרָאפ-לַאפגיױּב ןײק :ןעמיטש

 טשינ ןעמ ןעק ךיא ףיא ןטײּברַאפ ,('סױא.דלַאװ םעד, ָאמשינ) טשינ

 -?ןעגנורדעג ןופרעד ּזיא עשז:סָאװ ;('סיוא-רימ, רעּבָא ,"סיוא-ךימ , ָאטשינ)

 ןִא ,טרָאװ ןײא זיא "סיוא.דלַאװ;-- וימנַאטסּבוס ןײק טשינ רָאג זיא'ס זַא

 .(388) טנַאירַאװניא

 טָאה ,רעדײנש םעד דוד ,רעטָאֿפ ןײז רָאנ :ןליּפשײּב ךָאנ 0

 רימ ןעװ .(ע"ש) רָאטקָאד ַא ןײז לָאז ןז ןײז זא ,אקװד טסולגעג ךיז

 יָאפ ןײז; זַא ,ּבױהנָא ןופ רימ ןענײמ ,עזַארּפ יד (ןענעײל רעדָא) ןרעה

 ליטַצנימָאנ רעד זַא ,טנֹוװעג ןענעז רימ לײװ) ויטַאנימָאנ א זיא "רעט

 -עגפיוא ךיױא ְךָאנ םרעװ דוד-עיציזָאּפַא יד ;(עזַארפ ּבױהנָא ןיא םמוק

 זנוא טגניװצ ןוא "רעדײנש םעד, רעּבָא טמוק ;װװיטַאנימָאנ סלַא ןעמונ

 יַאד א רָאג זיא'ס :רעטרעװ עקידרעירפ יד ןופ םענפיוא םעד ןעױּברעּביא

 רימ ןגײצ 'טסולגעג ךיז טָאה; טמוק'ס ןעװ ןוא ;וװימַאװקַא רעדָא װיט

 "רעֶטָאפ, ןופ ויטַאד רעד .יטַאד ַא ןעװעג זיא ןטרָאד זַא ,רעּביא ךיז

 ,"רעדײנש; םימ טמיטש רעכלעװ ,'םעד, ןיא טקירדעגסױא ָאזלַא זיא

 ."רעטָאפ, טימ טמיטש רעכלעװ ,"דוד; טימ טמיטש רעכלעװ

 ?דיטַאװקַא ןַא יצ װישַאנימָאנ ַא יא "טלעג,- טלעג טמוק רימ

 ַא טמוק ךײא :ןַארַאפ .(לכׂש ןפיוא טשינ ָאד ךיז טגײל יטַאד ןייק)

 'טלעג! ךױא זַא ,ןעגורדעג זיא ןופרעד--םכילע-םולש ןטײרּב א ,ןסיורג

 .הימַאוקא ןא זיא "םלעג טמוק סע, ןיא

 םימ 'ןיװ, טימ.טמיטש "ןײװ שַאלּפ ַא, ןיא זַא ,ןעמ םזײװרעד יװ

 שַאלפ 8 ןפיק - ןײװ רעטױה שַאלּפ ַא טײטש'ס ?לַאפגיוּב ןיא "שַאלּפ,

 .(580 ןײװ ןטיור

 :ױװַא ןעמ ןעק ןלַאפגיוּב ענעדישרַאפ יד ןריניפעד 71

 'בוס ןופ (עמרָאפ-לונ ַא קידנעטש) עמרָאפ יד זיא ויטַאנימָאנ

 וצ ןטפעהַאּב ,ןלַאפגיוּב ערעדנַא וצ ץַאזנגעג ןיא ,ןעק סָאװ ,וויטנַאטס

 .טרָאװנָאזרעּפ ַא ךיז
 .ערלדע*  ןוא .;"ךיד ,ךימ, עמרָאפ.לַאפגיוּב יד הוא וויטַאזוקַא

 .(טפעהַאּב ןיא עילָאר רעד טיול) ייז טימ שיגָאלַאנַא זיא סָאװ
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 סָאװ ,ערעדעי ןוא "ריד ,רימח עמרָאּפ:לַאפגיױּב יד זיא ןויטַאד
 .(טפעהַאּב ןיא עילָאר רעד טיול) יז טימ שיגָאלַאנַא זיא

 ךיז ייּב ןּבָאה ןעק סָאװ ,לַאפגיוּב רעד זיא ןויטַאד :שרעדנַא
 .(610 8 ןופ ןלַאפ יד ץוחַא) עיציזָאּפערּפ ַא

 וויסעסָאּכ
 עמרָאפ ַא ןדליּב לָאמטּפָא ןעמ ןעק ווװיטנַאטסּבוס ַא ןופ .9

 ןַא :טיײקירעהעגנָא טיײטַאּב סָאװ ,(עֿכעלנע רעדָא) ס-- סקיפוס ןטימ

 עמרָאפ יד .רעטעּברַא ןַא ןופ טסנידרַאפ רעד--טסנידרַאפ סרעטעּברַא

 .ויסעסָאּפ טסייה
 טמוקַאּב ,ויטקעידַא ןַא ךיז וצ טפעהַאב וויסעסָאּפ ַא ןעוו .3

 רעד ,רעדניק סנכש םעיינ םעד :עמרָאפ-ויטַאד יִד וויטקעידַא רעד

 .רעפטנע סיורפ רעגולק
 רַאֿפ ויסעסָאּפ ןטלַאה וצ טשינ ויטָאמ רעלַאמרָאפ ַא זיא סָאד

 ןטײהרעדנוזַאב ערעדנא ךָאנ ןטרַאפ .(68) ויטנַאטסּבוס ןופ 'לַאפגױּב , ןיײק

 ןוא יטַאװקַא ןלַאפנױּב יד ןופ ּפָא םיא ןדײש עכלעװ ,ויסעסָאּפ םיּב

 .היטַאד
 סמירבח יד ,ךוּב ַא סרבח םעד  :ןויסעסַאּפ ןופ .ּפשייּב .4

 השעמ סהיבוט ,תונעט סּבײװ םעד ,ןעיירעפיטש סכעלגניי יד ,ןעגנודלעמ

 רו סמענעי ,(גרעּב) רעמינּפ סנענױשרַאּפ יד ,טפעשעג סנעייווצ יד

 ויסעסָאּפ ןייק טשינ ןדליּב ןוויטנַאטסּבוס ךסַא .(ףיטש) ךעלקינייא-רוא

 סרעדנוזַאּב ,("ןופ, טרָאװ ןטימ וויטַאד םעד םיא טָאטשנָא קידנצונַאּב)

 -נַא טימ ןלָאצרעמ סרעדנוזַאּב ןוא סנזעוו עקידעּבעל-טשינ ןופ ןעמענ

 רעטפָא) שיט ןופ ךעלסיפ יד :רע-- ,ךע-- ,םי-- יװ ןסקיפוס ערעד

 ,ןטסידעּפָאלקיצנע יד ןופ טייקיטעט יד ,ךעלסיפ סשיט םעד, יװ

 יטעט סמיליּכשמ יד; רעּבָא ,/טייקיטעט סנטסידעּפָאלקיצנע יד, טשינ

 רעֿכיג ךיז טזָאל "שיורעג סרעמייּב יד, .ןגָאז גנירג ךיז טזָאל "טייק
 ּבױהנָא רעד, ,ןעמולּב יד ןופ חיר רעד) "חיר סנעמולּב יד, יװ ,ןגָאז
 ףוס רעד ,("סָאד  ןופ וויסעסָאּפ ןייק ןדליּב טשינ ןעק עמ) "םעד ןופ

 .("ץלַא! ןופ וויסעסָאּפ ןייק ָאטשינ) *ץלַא ןופ

 יל רעשיטַאמַארג רעד ןיא) ןענעײל וצ לָאמַא סיוא טמוק'ס 8

 רעד ךרוד שידײ ןיא ךיז טדליּב (װימענעג) ויסעסָאּפ רעד זַא ,(רוטַארעט

 ןטימ טמוק "ןופ, ,טרילומרָאֿפ קיטכיר טשינ זיא'ס ."ופ , עיציזָאּפערּפ
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 --ישטט  =

 .ַאּב םעד ךױא ןמײטַאּב ערעדנַא ןשיװצ טםָאה וװיטַאד-|"ןופ, רָאנ .ימַאד

 (632) ויטענעג א"א ןשישטיײד ,ןשיסור .םעד ןופ טײש

 ןדליּב "ייז ,ריא ,רימ ,סע ,יז ,רע ,וד ,ךיא, רעטרעו יד .6
 ,"ןופ , טימ וויטַאד ןפיוא טשינ םיא ןטייּברַאפ ןוא וויסעסָאּפ ןייק טשינ
 ,רעזנוא ,ריא ,ןייז ,ןייד ,ןיימ, רעטרעװ יד םיא טָאטשנָא ןצונַאּב רָאנ
 .ו"זַאא "רענייד ,רעניימ , רעדָא "רעייז ,רעייא

 ןיא ןּבילּברַאפ ןענעז ןוא ןװימענעג עקילָאמַא ןענעז "...ןײד ,ןײמ,

 .ײמ ןופ : (ןטנַאירַאװניא) ןקירדסיוא עטרענײטשרַאפ יד ןיא עיצקנופ רעד

 םרעדניק יד ןופ, םימ שיגָאלַאנַא םיוּבעג ...ןגעװמ(עננײד ןופ ,ןגֶעװט(ע)נ

 .(465) "ןגעװ
 : גנודליּב-וװיסעסָאּפ ןיא ןטייהרעדנוזַאּב .7
 ,סנצרַאה םעד :סנ--ויסעסָאּפ ןיא ןּבָאה ןוויטנַאטסּבוס עקינייא (

 .(449) סניּבר ,סנשטנעמ ,סנדיי ,סנטַאט ,סנדייז
 .סמענייק--רענייק ;}סנצעמע--רעצעמע ; סנעמעוו ,סעמעוו--רעוו (2
 ,ש ,צ ,ס ,שט ,ז טימ סיוא ךיז טזָאל וויטנַאטסּבוס ַא ןעוו (3

 וויסעסָאּפ ןיא טמוק ,ףַארט ןטצעל ןפיוא טשינ טנעצקַא םעד טָאה ןוא
 .(914) סעצרּפ ,סעצירפ םעד ,סעזעוּב ,סעשטיוװָאמַארּבַא :סע--

 ,םעצנוצ :ףארט ןטצעל ןפוא טנעצקא םײּב ךיוא רָאפ טמוק'ס

 "יװרוהג טשינ 'הריחי-תּב סציװרוה היכדנ בר, ;הּברדא ןוא ,סעסקרַאמפ

 .(םיוּבנריב .ש) ל"גדא "סנצרּפ, עמרָאפ ַא ןאראפ .(.גרעּב) "סעצ

 טימ וויסעסָאּפ ַא טדליּב וויטקעידַא רעטריוויטנַאטסּבוס ַא 8
 .(ןךימ רעטייוצ) סרע-- ,(ןימ רעטירד ןוא רעטשרע) סנ-- ןסקיפוס יד
 ן-- טָאטשנָא ןעװ ,ןלַאפ עקיּבלעז יד ןיא סמע-- טמוק סנ-- טָאטשנָא
 .(498) םע-- טמוק

 .רָאטשעג רעד ,דייר סרעטלַא רעד ,ןגעמרַאפ סנֿכײר םעד : .ּפשייּב
 (?"דייר סעגולק יד,--לָאצרעמ ַא רָאּפ טמוק יצ) .רעדניק סרענעּב

 ,ריא ,ןייז ,ןיד ,ןיימ, רעטרעװ יד ךיוא ,וויסעסָאּפ ַא 9
 םייּב לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד ןרָאּפשרַאפ "רעייז ,רעייא ,רעזנוא
 סָאד--) לּבלעק סנֿכש םעד :םיא רַאפ ןעייטש ייז סָאװ ,וויטנַאטסּבוס
 :רעּבָא ;(רעניימ רעדורּב רעד-=) רעדורּב ןיימ ;(סנֿכש םעד לּבלעק
 .רעדורּב ַא רעניימ ,לּבלעק ַא סנֿכש םעד
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 יי 1/ש =

 1 ֶן ָ :ןויטנַאטסּבוס עדייּב ןופ ןעלקיטרַא יד ןרעטנָאלּפ טשינ

 לּבלעק סָאד לּבלעק ַא

 לּבלעק סנכש ַא | לּבלעק ַא סנכשַא סנֿכש ַא

 לּבלעק סנֿכש םעד לּבלעק ַא סנֿכש םעד סנֿכש םעד

 :טייקיטיידייווצ ַא ךיז טמוקַאּב לָאצרעמ ןיא .0

  /סנֿכש םעד ךעלּבלעק יד--א סנֿכש םעד לּבלעק סנֿכש םעד
 ) סנֿכש םעד ןעלגלעק -) ךעלּבלעק לּבלעק ַא סנֿכש םעד

 רעדירּב עניימ : עניימ רעדירּב יד= * רעדורּב ןיימ
 ) עניימ רעדירּב=- ( רעדורּב ַא רעניימ

 ײּב זיא ָאד ;'הלּפמ ַא סנמה; טשינ זיא 'הלּפמ סנמה אי 1

 .רַא סלַא טמוק 'ַא; ןוא לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד טרָאּפשרַאפ הלּפמ

 .תונמחר סטָאג ַא :ךיוא  ױזַא ;"הלפמ סנמה, טפעהַאּב ןצנַאג סוצ לקיט

 ,(207) םָאּבעג סמָאג ַא

 רעדָא ויסעסָאּפ רעד טײטַאּב'ס סָאװ ,"טייקירעהעגנָאא יד 92

 :קיטרַאנדישרַאפ ןייז ןעק ,ו"זַאא ?(רע)נייד ,(רע)ניימ,} רעטרעוו יד

 -יימ ;ןױה סנַאמגערּב :םוטנגייא סלַא טייקירעהעגנָא עשידירוי (
 .רעכיּב ענ

 .רעּפרעק סנשטנעמ םעד :ןצנַאג ַא וצ לייט ַא ןופ תוכייש (2

 .ןהשמ וצ עגונּב רעדורּב ַא = רעדורּב ַא סהשמ :"וצ עגונּב, (3

 א רעניימ ,רעטעּברַא םעד עגונּב טניירפ ַא--טניירפ ַא סרעטעּברַא םעד
 הבה א רימ- רדח

 ;ןצרּפ ןופ ןּבירשעג ,קרעװ =קרעװ סעצוּפ :רעגנערּבסױרַא (4 |
 ,גנוניימ סרענדער םעד

 .טפַאשגולק

 -כנוח םעד לטָאמ :ןעמָאנ סבורק ַא ףױא ןָאזרעּפ ַא ןופ ףורנָא (6

 'דנַאל סָאד==) דנַאל רעזנוא :לייט ַא וצ ןצנַאג ַא ןופ תוֿכייש (7

 ,עקײשטַאי יד-==) עקײשטַאי ןימ ,(רעגריּב ןענעז רימ ןכלעוו ןיא

 .ו"זַאא טָאטש ןיימ ,סַאלק ןיימ ,(דילגטימ ַא ןיִּב ךיא רעכלעוו ןיא

 סנשטנעמ םעד :רעציזַאב ריא וצ טפַאשנגייא ןופ תוכייש (5

 טי א א 8 "א צב את } )

 ה 1 = -
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 סרעטלָאװ ,ןעמָאנ סנינעל :ןתוכייש ערעדנַא ענעדישרַאפ (8

 .סערדַא
 ןעװ .ןָאזרעּפ ַא וצ טייקירעהעגנָא טייטַאּב ויסעסָאּפ רעד .3

 ןיק טשינ םצעּב טײטַאּב סָאװ ,ויטנַאטסּבוס ַא זיא וויסעסַאּפ רעד
 .נגעג םעד ןריציפינָאזרעּפ וצ םרוג עמרָאפ-וויסעסָאּפ יד זיא ,ןָאזרעּפ
 י7 ןופ שיורעג רעד '?גרפ .(ןָאזרעּפ סלַא םיא ןלעטשרָאפ) דנַאטש

 רעמייּב יד ןעניישרעד לַאפ ןטצעל ןיא ;שיורעג סרעמייּב יד--רעמייּב
 .(?סעּפע, סלַא טָאטשנָא) "רעצעמע, סלַא טעמּכ

 --ןעמענ-ןָאזרעּפ ןופ וויסעסָאּפ ןטָאטשנָא לָאמַא טצונַאּב עמ ,4
 -םולש, .טשנָא "(ןע)מֿכילע-םולש ןופ קרעװ יד, :"ןופ, טימ וויטַאד םעד

 סיקצָארטא ,טשנָא ?ןיקצָארט ןופ גנוטערטסױרַא יד, ,"קרעוו סמֿכילע

 .ךעלשידיי טשינ רַאפ סע טלַאה ךיא ."גנוטערטסױרַא

 רעד זַא ,ןענעקרענָא ןעמ זמ טקניּפדנַאטש ןרעמײװ א ןופ ,תמא

 םערגָארּפ ַא ללכּב זיא עשיטילַאנַא ףױא סעמרָאּפ עשיטעטניס ןופ טײּברַאפ
 ןומ וצ רימ ןּבָאה ,ךיז טכַאד ,לַאפ םעד ןיא רעּבָא ,ךַארּפש רעד ןיא

 עשיטילַאנַא וצ ׂשידײ ןופ געװ ןפיוא עידַאטס רעכעלריטַאנ ןײק םימ טשינ
 טימ .ה.ד ,שיסור ןופ גנוקריװ רעטקיטכערַאּב טשינ ַא םימ רָאנ ,םעמרָאפ

 .ַאּפ םשינ טײג סָאװ ,םידיחי ןופ ץונַאּב-ךארּפש םעד ןיא גנורעדנע ןַא

 .קלָאפ ןופ שוח-ךַארּפש םעניא גנורעדנע רעקיכערּפשטנַא רעד טימ לעלַאר

 -ייא טפעהַאּב ,ןוויסעסָאּפ ייר עצנַאג ַא רָאפ טמוק לָאמטפָא 5
 סנטַאט סנטַאט ןיא ;םישעמ סנוז סרעמערק םעד :ןרעדנַא םוצ רענ

 סדניק סדניק זיּב עשטַאילק רעד ןעװעג גונעג טלָאװ ;ןײרַא ןטַאט
 .(.רֹּבַא) רעדניק סדניק

 -גיוּב ַא ןשרעהַאּב לָאז װיסעסָאּפ ַא ,רָאּפ טמוק רעּבָא ןטלעז רעײז .486 = -
 -ָאק ערעײא ןופ סמענײק טשינ ןוא ןרעײא םשינ טשינ ןפרַאד רימ :לַאפ
 ןּבָאה טשינרָאג ץַאז אזש וצ ןעמ ןעק לַאמרָאּפ ,(.װײל) רעיורמ סעגעל

 (רדס.רעטרעװ ןרעּביא רשפא) ףעלרעװש ךיז טנעײל רע רעּבָא

 ךוא וויטנַאטסּבוס ַא וצ טפעהַאּב ללֿכּב טרעװ וויסעסָאּפ ַא 7
 "ךוּפיה; רעד רע זיא םעד ןיא .ּברעוװ ןייק וצ טפעהַאּב טשינ טרעו

 לויטיניפניא רעטרױיטנַאטסּבוס ַא זַא ,רעּבָא ןסייוו רימ .וויטַאזקַא ןופ

 עוויטנַאטסּבוס ןופ טשינ ,עלַאּברעװ ןופ טשינ "ּפִא טשינ ךיז טגָאז;
 רעד :טקיטעטשַאּב לָאמַאֿכָאנ סע טרעװו טשרע .(459) םינפוא-טפעהַאּב

 -עסָאּפ ַא ךיז וצ ןטפעהַאּב ןעק ,ּברעװ ַא זיא רע שטָאֿכ ,וויטיניפניא
 טייז ןייא ןופ ךיז וצ ןטפעהַאּב קיסייצנייא ןעק רע :רעמ ךָאנ .וויס
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 "טייז ןייא ןופפ עקַאט) וויטַאזוקַא ןָא -- רערעדנַא רעד ןופ ,וויסעסָאּפ ַא
 -ניז ןיִצ ,ךוּב ַא ןענעײל סהשמ :(שממ "טייז רערעדנַא רעד ןופ+ ןוא
 .רעדיל ןעג

 וויטקעידַא 4

 -עגּפָא ,ןמיס ַא טנֿכײצַאּב (רעקיטייטַאּב ַא) וויטקעידַא ןַא .8

 ףיוא זיײװנָא ןַא טימ ןמיס ַא ,ךַאז ַא וצ ןּבירשעגוצ) ךַאז ַא וצ ןגָארט

 .(ךָאז ַא וצ טייקירעהעג ןייז

 רעקרַאטש ַא; :שיטסַאלע ץנַאג זיא "ןמיס, ןימרעט רעד 9

 ןופ טֿכַאעג--"שטנעמ רעטֿכַאעג ַא, ,ךיז רַאפ ןײלַא קרַאטש -- "שטנעמ

 זיא סָאװ רעדָא טיור טּביירש סָאװ -- "ענעּפיײלּב עטיור א/ ;ערעדנַא

 רעדָא שילגנע ףיוא טקורדעג--"גנוטייצ עשילגנע ןַא; ;טיור טּברַאפעגּפָא

 טשינ -- "ןטנַאילירּב עשלַאפ, ;עיצַאטנעירָא עשילגנע יד רָאפ טלעטש

 וצ ךעלנע זיא סָאװ ,סעּפע רָאנ ,שלַאפ ןענעז סָאװ ,ןטנַאילירּב ןייק

 .טירש רעקיניזטסּוװַאּב ַא--רעטעּברַא רעקיניזטסּוװַאּב ַא ילגרפ } ןטנַאילירּב

 ,ערעדנַא ןופ שיט ןײא רעטנא םדײש - 'שיט רעסיורג א .0

 םעד רעטנוא טשינ טרײש 'יײנש רעסײװ, .עסיורג ןענעז ןשימ עלַא טשינ

 םענײז םענײא ףיא םַאקקרעמפיוא טכַאמ רָאנ ,ײנש רעדנַא ןײק ןופ יײנש

 .(טעטיפע רעשיטעָאּפ) ןמיס ַא

 ןרעהעג ןעק ,װימקעידַא רעד סא טקירד'ס סָאװ ,ןמיס רעד .1

 רעטונג ַא, :ןמיס ַא ןריא םענײא וצ רָאנ ,אפונ ךַאז רעד וצ רָאנ טשינ

 ,(שטנעמ רעטונג ַא 'לנרפ) םוג זיא סָאװ ,רענדער ַא ,משינ טסיײה 'רענדער

 .דער סלַא טוג זיא סָאװ ,רענדער א ,םוג טדער סָאװ ,רענדער ַא--רָאנ

 טםגעװ סָאװ ,הלוח ַא טשינ-'הלוח רערעװש ַא; ;רעקידנדער םוג ַא ,רענ

 ןגעװ - 'ריה רעסױרג ַא, 'לגרפ ;שטנעמ רעקנַארק רעװש א רָאנ ,ךסַא

 ןשטנעמ ַא ןגעװ ןוא ריזח א

 ךעלטנגיא ןטײטַאּב סָאװ ,ןװיטקעידא עװיטקעיּבוס ןַארַאפ .2
 .ךאז רעד וצ גנויצַאּב סרעדער םעד רָאנ ,ךַאז רעד ןופ ןמיס ןײק טשינ

 םעד טשינ ָאד טריזירעטקַארַאכ "ןצנַאנ,--"! ןָאילימ ןצנַאג ַא טגָאמרַאפ רע,

 עיצָאמע םרעדער םעד רָאנ ,(שוּבלמ ןצנַאג ַא טגָארט רע 'לגרפ) ןָאילימ

 .(!ןָאילימ ַא שזַא טגָאמרַאפ רע-ב

 -לַאפגיוּב ןוא .ןימ ,.לָאצ ענייז עלַא וויטקעידַא ןַא ןופ ןדליב .3

 ,םיא (ןגייּב) ןרינילקעד טסייה סעמרָאפ

" 
| 



 == ןלכ +=

 :ַאזַא זיא עיצַאנילקעד רעשיוויטקעידַא ןופ עמעֿכס עלַאמרָאנ יד

 לָאצרעמ לָאצנייא
 .דנעלעקינגרע יז טא טי עו מקען עטיק ר

 | ןימ ןוז ןימו} | ןימ

 ָּו
 עי (ס)ע--,לונ עי =

 = (ס)ע--.,לונ 2 =

 : ןליּפשייּב
 עקרַאטש סָאד ,דניק (סע)קרַאטש ַא עקרַאטש ַא ןרעקרַאטש ַא ,טָאנ

 ןשטנעמ דניק (ע)קרַאטש יורפ ןַאמ

 עקרַאטש | סָאד ,דניק (סע)קרַאטש א | עקרַאטש ַא | ןקרַאטש ַא | .זוקַא

 ןשטנעמ דניק (ע)קרַאטש יורפ ןַאמ

 עקרַאטש | םעד ,דניק (ןןקראמש ַא ןרעקרַאטש ַא | ןקרַאטש ַא | .טַאד

 ןשמנעמ דניק ןקרַאטש יורפ ןַאמ

 קיגנעהּפָא זיא ןימ ןטירד ןופ וויטַאזוקַא-וויטַאנימָאנ רעד ,4

 :לקיטרַא ןופ טייהנזעװנָא רעד ןופ

 .(דניק טוג סָאד :ןטלעז) דניק עטוג סָאד

 .(דניק סעטוג ַא :ןטלעז) דניק טוגַא

 .(דניק סעטוג :ןטלעז) דניק טוג

 -קעידַא עקיפַארטנייא ייּב ךעלכַאזטּפױה טמוק ,סע-- טשינ ,ס--

 .ךעל - ,קי-- טימ ןוויטקעידַא ייּב ןוא ןוויט

 -רַאפ נ רעקיפַארט סקיפוס רעד טרעװ (גנַאטפיד) טָאי ךָאנ .85

 .(907) םענייש ,םעיינ ַא :םע-- ףיוא ןטיּב
 ךיוא) ןמורק ַא :נ טּבײלּב - ,קנ ,גנ ,ל ןקיפַארט ,מ ךָאנ רעּבָא

 .ןקנַארק ,ןגנוי ,ןלעדײא ,(ןעמורק

 טפָא טמוק ,נ ,ל עקיפַארט טימ סיוא ךיז טזָאל עמעט יד ןעװ

 .רעלעדייא--לדייא :(905) 'ע:ריסנעּפמָאק ַא (קידנעטש טשינ רעּבָא)



-- 174 -- 

 *ליז רעּבָא ,ענעטלַאהַאּב ,רענעטלַאהַאּב -- ןטלַאהַאּב ןלעדייא
 (רענערעּבליז טשינ) רענרעּבליז -- (* ןרעּב

 .קעידַא יד ןּבָאה (קיסָאמלגערמוא) עיצַאנילקעד רעדנוזַאּב ַא .6

 .(70) רעדלַא ,רעד-טָא ,רעד ןוויטי
 ץנעי לָאמַא טמוק ס(עננעי .טשנָא

 .קעד רעד ןופ גנורעמירָארַאפ וצ ץנעדנעט ַא ךיז טקרעמ'ס .7

 .ָאפ לָאצ רעד ןופ גנורענעלקרַאפ וצ .ה .ד ,וויטקעידַא ןופ עיצַאניל
 :ןריטַאטסנָאק ךיז טזָאלס .סעמרָאפ ענעדישראפ שיטעג

 סקיפוס םעד טפָא טָאה ןימ ןטייוצ ןופ וויטַאד רעד .(ג 8

 :ןליּפשייּב .(וויטַאקַא--וויטַאנימָאנ םוצ ךעלנע) ע--

 ,עצנַאג ַא המשנ ַא טימ {(.רֹּבַא) טײקטכַארטרַאפ עקיּור טָאטשנָא

 גילפ עטקינײּפעג ַא ןופ ןעמושז סָאד ;(ע"ש) ענייר ַא ןוא עטנוזעג ַא

 :עג טשינ ;(קינזער) החיצר ןוא יירעשטיוק עכעלקערש ַא טימ {(ּפָא)

 -ילטעּפ ךָאנ ;'סעמע;) טעּברַא עשידיי יד ףיוא גנוטכַא גונעג טגייל

 ("סעמע,) הלּפמ עסיורג סער

 ?ויסעסָאּפ םיײּב ךױא סע ךיז טקרעמ יצ

 סקיפוס םעד טפָא טָאה ןימ ןטירד ןופ וויטַאד רעד .() 9

 : ּפשייּב .(446) (ַא"א סע--) וויטַאוקַא-וויטַאנימָאנ םענופ

 :עג ?דיימ סעדעי זומ רע ;(רֹּבַא) עלעקניוו סעֿפעלטיא ןיא לופ

 עשירעדליּב ענייש סָאד ןופ טריפעג ןוא ןפורעג ,טקעװעג {(.ּפָא) ןלעפ

 (.רּבָאד) טרָאװ

 עדעי יװ ,גנורעמירָארַאּפ-עיצַאילקעד ןופ גנונישרעד יד .0

 ּבָאה ךיא .ויסערגָארּפ זיא ,סעמרָאפטרָאװ עשיסקַאטניס ןיא גנורעמירָארַאּפ

 8 ןכאמ ןענעק לָאז ךיא זא ,לַאירעטַאמ ןשיטקַאפ קינײװ וצ רעּבָא

 .ריפסיוא (ןשידָאטעמ ןוא ןשיטילָאּפ-ךֵשרּפש) ןשיטקַארּכ

 יקעידַא ,  יי .טשינ ןַארַאפ ןענעז ,טגָאזעג ןיוש יוו .1

 :ןרעהעג רעהַא ,ןוויט

 ,ל"גדא רענליוו ,רעדנעלסור (

 .ּב.צ ,טריטנעצקַא טשינ) ןייק ,(ערַאס) ַארַאס ,ַארַאפ סָאװ

 .?ָאטשינ ןענעז טסעג ןייק,

 "ארטפ ןוא "סָאװ, ןשיװצ ;רעטרעװ ײװצ זיא "ַא ר טפ סָאװ,

 "רעגרעּבליז, ןוֿפ עמעט יד רעּבָא ,ָאטשינ זיא *ןרע בל יז, טרָאװ ןיק (*

 .ןרעּבליז זיא



 ַא רַאפ קידניא םעד זיא סָאװ}) רעטרעװ ערעדנַא ןלעטשנײרַא ןעמ ןעּק

 .םשינ-"8, ןוא "ר א פ, ןשיװצ .("קוליח

 .ו"זַאא יירד  ,ייווצ (3
 ײּב 'סיורג, ןוא ןעמענ עשיפַארגָאעג ייּב "ּבלַאה ,ץנַאג, 4

 רע !;ןופרעד טדער עװקסַאמ ץנַאג :לקיטרַא ןָא ןעמענ עטקַארטסּבַא

 ;דײרפ סיורג טימ ;װָאקרַאֿכ ּבלַאה ;עקירעמַא ץנַאג ןעוװועגסיוא זיא

 .סערעטניא סיורג טימ ;רעצ סיורג טָאה רע

 .ניװָארּפ) ןקירדסיא יד ןופ םנורג ןיא םניל סָאװ ,גנונישרעד יד

 טשינ ךָאנ ךיא ּבָאה ,א"א טײז רעדנַא ןַא ,רעמוז ץנַאג 8 (? ןעמזילַאיצ

 | ,טנרעלרעד

 .ַארגָאעג ןופ ןװיטקעידַא יד ענונּב ךיז טקרעמ שינעלקַאװ ַא .9

 ןיא :רָאפ טמוק'ס ;...רעקסנימ ,רעדנעלסור :רע- טימ ןעמענ עשיפ

 ןקסנימ םײּב עיצקעס עשימָאנָארגַא ;('רעקעװ,) ּבולק ןשידנוּב ןקסנימ

 ןדנעלסור םעד ןופ רעריּפנָא רעד ;('רעקעװ,) לזײרק ןכעלטפַאשטריװדנַאל

 ןופ היטַאד םעד ןדליּב וצ ץנעדנעט ַא .ה.ד-(דײר ןופ) טַאירַאטעלָארּפ

 .- סקיפוס ןטימ ,היטקעידַא ןכעלרינילקעד ַא ײּב יח ,ןימ ןטשרע

 .גָארּפ "עיגָאלַאנַא מױל גנודליּבײנ, ןופ ץנעדנעט עקיזָאד יד זיא יצ

 .טרָאװ עשיסקאטניס ןיא גנורעמירָארַאּפ יד זיא םטײז ןײא ןופ ? װיסעה

 רעּבָא זיא םײז רעמײװצ רעד ןופ ;גנונישרעד עװיסערגָארּפ ַא סעמרָאפ

 יד .ה.ד ,סעמרָאפ יד ןופ גנוכײלגסיױא יד ויסערגָארּפ רעקינײװ ּטשיִנ

 ןופ עיצַאילקעד יד לפיװ ףיוא .ןעמאנסיוא לָאצ רעד ןופ גנורענעלקרַאּפ

 טזײװ ,זיא (ןימ ןטשרע ןיא סלאפנדעי) טסעפ ךָאנ ךיז טלַאה ויטקעידַא

 סָאװ) ןװיטקעידא עכעלרינילקעד טשינ יד ךיוא ןעװ ,ויסערגָארּפ ,סיוא

 (ןװיטקעידא ערעדנַא יװ ךײלג ןעמונעגפיוא שוח-ךַארּפש רעזנוא ןיא ןרעװ

 םוײװ ,טליפ ,'ּבולק ןקסנימ, טגָאז סָאװ ,רעד .עיצַאנילקעד ַא ןעמוקַאּב

 ןכלעװ ,יטַאד םענופ ןמיס ןקרַאטש גונעג ַא ןיא םייקידנעװטיונ ַא ,סיוא

 .יּבולק רעקסנימ ןיא; עמרָאפ רעשירַארעטיל רעד ןיא םשינ םניפעג רע

 -עג שיוװַאלס ןופ ,ןויטקעידַא עּפורג ַא ןַארַאפ זיא רעטייוו 3

 סקיפוכ ןטימ ,ךעלרינילקעדמוא טצונַאּב לָאמטּפָא ןרעװ סָאװ ,ןעמונ

 לרוחּב:עקּפעשט ַא ןוא רענייש ַא :.ּפשיײיּב .סעמרָאפ עלַא ןיא ע--

 ענדיּב רעד ;(ע"ש) דלָאּנרַא רעד טָא ןעועג שטנעמ ענדָאמ ַא ;(ע"ש)

 טסולגרַאפ לָאמניא ;(ע"ש) םינּפ עװַארָאק ַא טימ ;(ע"ש) טַאטשנזייא

 סע :(ע"ש) םויטסָאק םעד ןצוּפסיוא ,לרוחּב:עקּפעשט ַא ,ןתח םעד ךיז

 .(.רֹּבַא) טייקסיז ערפירּפ רענעי ןופ רעמ ליפ ןיבמ םעד רעקַאמשעג זיא
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 א ,שטנעמ רענדָאמ ַא :טרינילקעד ײז ןרעװ טקעלַאיד ןײמ ןיא

 ןעלכוט םעד ןײז םיתמ היחמ ,יורפ רענדָאמ ַא ןגעװ ,ןשטנעמ םענרָאמ

 טשינ טרעװ טקעלַאיד ןײמ ןיא .(װָאקרַאכ ,ןרעטש,;) טסײג רענרַאקָאל

 םוצ ,ןטסערג עמַאס םעד ,רעטסערג עמַאס רעד :"עמַאס, טרינילקעד

 .טנַאװ עמַאס רעד ײּב ,נערּב עמַאס

 ךיז ןטפעהַאּב ןויטקעידַא עֿכעלרינילקעד טשינ עקינייא 4

 -(לָאצרעמ ןייק טשינ ןּבָאה) לָאצנייא ןיא וויטנַאטסּבוס ַא טימ רָאנ
 .ַאזַא ,םוש ןייק

 .לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא רעד ךיוא רעהעג רעהַא

 -עזַא ,ענױזַא) עכלעזַא טמוק "ַאזַא; ןופ לָאצרעמ רעד טָאטשנָא

 .?(עקיט
 לָאצרעמ ןייק ןּבָאה רעדיװטעי ,רעדעי רעטרעװ יד ךיוא .5

 ךעלרינילקעד--ןדישרַאפ טצונַאּב ייז ןרעוו לָאצנײא רעד ןיא .טשינ

 טימ) ךעלרינילקעד טשינ רעדָא ,(יורפ עדיוװטעי ,ןשטנעמ ןדעי טימ)

 .(יורפ רעדיוװטעי ,ןשטנעמ רעדעי

 -נייא רעד ןיא רעּבָא ,לַאמרָאנ טרינילקעד טרעװ "רענױזַאמ .6

 ָאטשינ ,"רענױזַא שטנעמ ַא;) וויטנַאטסּבוס ןֿכָאנ זולּב רע טמוק לָאצ

 ,רענייז ,רענייד ,רעניימ, וצ ךייש זיא ענעגייא סָאד ,("שטנעמ רענױזַא;מ

 .(808) "רערעייז ,רערעייא ,רערעזנוא ,רעריא

 ,(םעד ,סָאד ,יד ,רעד) לַא :סעמרָאפ עקיזָאד יד טָאה "לֵאמ 7

 ףיוא ,רָאיצרַאװש (עדלַא) ידלַא וצ ,סטוג סָאדלַא :.ּב .צ .עלַא ,םעלַא

 ןשטנעמ עלַא ,ןטוג םעלַא ןופ ,ןטיירג םעלַא

 -בע "ןייא ,רעייז ,רעייא ,רעזנוא ,ריא ,ןייז ,ןייד ,ןיימ ,; ,8

 ןופ ןלַאפגיוּב ןוא םינימ עלַא רַאפ :לָאצ רעד טול זיולּב ךיז ןרעד

 ףרַאד עמ ...ענייד ,עניימ--לָאצרעמ רעד רַאפ ,...ןייד ,ןיימ -- לָאצנייא

 ןרַאפ רָאנ ןעמוק ַא"א ןיימ :"רעניימ; ןוא ?ןיימ, ןדיישרעטנוא רעּבָא

 רעניימ ,(לקיטרַא ןקימיטשַאּב ןייז ייּברעד ןרָאּפשרַאפ ןוא) וויטנַאטסּבוס

 .קידנעטשּבלעז רעדָא וויטנַאטסּבוס ןֿכָאנ ןעמוק ַא'א

 ןעמ ןעק ,װיטקעידַא ןופ עיציניפעד רעזנוא ײּב קידנּבײלּב .9

 טשינ ןװיטקעידא עכעלרינילקעד רַאפ טשינ ".,.ןײד ,ןײמ, ןטלַאה טשינ

 -ּבלַאה; סאלק רעדנוַאּב א זיא'ס ;ןװיטקעידַא עכעלרינילקעד טשינ רַאפ

 .ןװיטקעידא עכעלרינילקעד

 -ילקעד ַא .ויטנַאטסּבוס ַא טימ ךיז טפעהַאּב וויטקעידַא ןַא .0

 ןימ ,לָאַצ ןיא וויטנַאטסּבוס ןטימ טימ טמיטש וויטקעידַא רעֿכעלרינ



 = הק יי =

 עמרָאפ-ימ ,עמרָאפ.לָאצ ענעי רעדָא יד טמוקַאּב .ה.ד ,לַאּפגיוּב ןּוא
 .ניס ןוא טייקירעהעגנָא-ימ ,עמרָאפ.לָאצ רעד טיול עמרָאפ-לַאפגיוּב ןוא
 .ויטנַאטסּבוס םענופ עילָאר רעשיסקַאט

 .ּבוס ַא טימ ךיז טפעהַאּב וויטקעידַא רעכעלרינילקעד-טשינ ַא

 .גנומיטשטימ םוש ןייק ןָא ,ךיז טייטשרַאפ ,וויטנַאטס

 .קעידַא רעד ןעמָאנּפָאטש ַא ייּב טמוק (שיווטיל) שיטקעלַאיד .1

 רעהַא :ריּפַאּפ עסייו ,רעסַאװ ענייר ,ךלימ עסייה :לָאצרעמ ןיא וויט

 ,ץלַאז ןייו ,רעסַאװ ,טלעג ,דלָאג ,טיורּב ,טולּב ,ריּב ,ןזייא : ןרעהעג

 .ַאאא רעּפוק ,רעקוצ ,שיילפ ,ריּפַאּפ ,לעמ ,לּבעמ ,בלח ,רעּבליז

 רעטייוצ רעד טשינ ,לָאצרעמ יד עקַאט זיא'ס זַא ,ןזייוורעד

 ןימ רעטייוװצ) "עיגרענע רעשירפ טימ, :וויטַאד ךרוד ןעמ ןעק ,ןימ

 -ירפ, טשינ) עשירפ טימ, ,(לָאצרעמ) "תוחוּכ עשירפ טימ, ,(לָאצנייא
 .(לָאצרעמ--ָאזלַא) "ךלימ (ירעש

 יד,) ןלָאצנײא-ןעמענּפָאמש יד ןענעז טרָאװגָאזרעּפ ַא יִּכגל רעּבָא

 רעמושּפ ַא רָאּפ רעטּפָא טמוק שירַארעטיל .(ןפיול, טשינ ,'טפיול ךלימ

 רעד ןיא יטקעידא ןַא ךיז וצ ןטפעהַאּב ןעמענּפָאטש יד ןעװ ,ץונַאּב

 .רעסַאװ ענײר סָאד ,רעסַאװ ןײר ,ךלימ רעסײה םימ :;לָאצנײא

 סָאװ ,לָאצנייא ןַא וצ טפעהַאּב טמוק "עלַא, לָאצרעמ יד .2

 ,רעמוז ,רעטניוװ ,ךָאװ ,(טנװָא ןדעי=-) טנװָא עלַא :טיײצ ַא טײטַאּב

 טגירק, .ו"זַאא העש ,ןגרָאמירפ ,חסּפ ,רָאייינ ,לָאמ ,רָאי ,גָאט ,שדוח

 :ָארָאװ) "רָאי עלַא הליחמ ךיז ןעמ טעּב ,ןרָאי עלַא ּפָא ךיז ןעמ

 .(קישטייּב
 -קעידַא רעד טמוק (177) "ייז ,ריא, לָאצרעמ-טייקֿכעלפעה רעד ייּב 3

 ףױלק ַא טנעז ריא :(לָאצרעמ ןיא ּברעװ רעד ןוא) לָאצנייא ןיא וויט

 ,רעֿכײר ַא ןענעז ייז ;?ןדער ױזַא טלָאז ,רעגולק ַאזַא ,ריא ; רעג

 םענופ קיגנעהּפָאמוא ו"זַאא םנײז ,סנײד ,סנײמ רָאפ טמוק'ס .4

 וצ ףיוא .(װָאניסונ) ןגעמרַאפ רעשינַאגרָא ןַא םנײז ןרעװ םעװ .ּב .צ ,ןימ

 .לַאירעטַאמ קינײװ וצ ךיא ּבָאה גנונישרעד יד ןריציּפילַאװק

 ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה וויטקעידַא רעטריוויטנַאטסּבוס ַא .9
 -נַאטסּבוס םענעי ןופ ןימ םענופ לָאמטּפָא קיגנעהּפָא זיא יז .עמרָאפ-ןימ

 :.ּב .צ ,ויטקעידַא רעד ןייז טפעהַאּב טנעקעג טלָאוװס ןֿכלעװ וצ ,וויט

 ,ןירעגריּב ,יוררפ עטשרע י'יד) ןפָארטעג ןטרָאד ּבָאה'כ סָאװ ,עטשרע יד -

 רעטסעּב-=) גרעּבדלָאג ףוס-לּכףוס זיא רעטסעּב רעד ;(ל"גדא עטרבח
 --ןימ ןטירד ןיא וויטקעידַא ַאזַא טמוק לָאמַא .(ל"גדא רָאטקָאד ,שטנעמ

 (12) קיטַאמַארג עשידיי
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 לעווכ סָאװ ,עטשרע סָאד .ּב .צ ,טײטַאּב ןטקַארטסּבַא ןַא טָאה רע ןעוו
 .("וטפיוא רעטשרע רעד ,ךַאז עטשרע יד; :שטָאכ) ...ןָאש ןגרָאמ

 ,ןשטנעמ יד ןופ רענײא; יװ ,סעיצקורטסנָאק עכלעזַא ןיא .6

 ןופ עטשרע יד ,סרעּבײרש יד ןופ רעטסעּב רעד ,ןעיױרפ יד ןופ עניא

 ןיא גנומיטשטימ 8  ,לַאמרָאפ ,ןעזנײא ןעמ ןעק ,ל"גרא "סנירעכוזַאּב יד

 .רָא בוס םענופ לָאצנײא רעד טימ (ןטריויטנַאמסּבוס) װיטקעידַא ןשיװצ ןימ

 ,םימ.טמיטש עמנַאטניס 8 ןעװ ,זיא ךעלנײװעג) ויטנַאטסּבוס ןטריניד

 .(עמגַאטניס רעטרינידרָאּבוס רעד טימ טשינ ,רעקירינידרָאּבוס רעד טימ זיא

 רַאפ יז טלַאה'כ, :טפעהַאּב םעד ןריזילַאנַא ןליוו רימ ןעוו .7

 יש ַא רַאפ :טייקרעוװש ַאזַא ףױא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,"רענייש ַא

 ַא רַאפ םיא טלַאה'כ ?לגרפ) לָאצ ןֹוא ןימ ןיא "יז, טימ טמיטש "רענ

 -- "יז,) לֵאפגיוּב ןיא טשינ רעּבָא (ענייש רַאפ ייז טלַאה'כ ,םענייש

 .ּפָא "רענייש ַא רַאפ, זיא לַאפגיוּב ןיא .(וװיטַאד--"רענייש , ,וויטַאזוקַא

 טמוק .(רַאפ עיציזָאּפערּפ רעד ךרוד) ?טלַאה'כ, ןופ קפסיילּב קיגנעה
 יביס ייווצ ןופ קיטייצנייא קיגנעהּפָא זיא "רענייש א רַאפ זַא ,סיוא

 ,גנויצ עלעּפָאט ןפור ןעמ ןעק גנוניישרעד ַאזַא .סעמגַאט

 ַאזַא ןיא גנויצ עלעּפָאט יד זיא רָאלק רעקינייו לסיּבַא .8

 זַא ןטכוד טנעקעג ךיז טלָאוװס .ןקנַארק ַא רבח םעד ףערטיֿכ :עזַארפ

 ,לָאצ ןוא ןימ ןיא רָאנ טשינ "רבח םעד, טימ טמיטש "ןקנַארק ַא,

 ויטַאװקַא רעד רעּבָא ,(ויטַאקַא--ויטַאזקַא) לַאפגיוּב ןיא ךיוא רָאנ

 ַאד רעד יװ) "ףערט'כ, ןופ קיגנעהּפָא ןייז ךָאד ןעק "ןקנַארק ַא, ןופ

 :ַאנַא וצ ןדנעװ ךיז רימ ןזומ .("טלַאהיֿכ , ןופ --"רענייש ַא רַאפ , וויט

 זיא "רבח םעד, ןוא "ןקנַארק ַא; ןופ גנּויצַאּב יד לפיוו ףיוא .עיגָאל

 -ירפ ןיא "יז, ןוא "רענייש ַא; ןופ גנויצַאּב רעד טימ שיגָאלַאנַא ָאד

 םעד ףערט'כ, טפעהַאּב רעד ,רעטייו ,לפיוו ףיוא ,ליּפשייּב ןקידרע

 ןקנַארק םעד ףערט'כ, יו שרעדנַא רָאג טיוּבעג זיא "ןקנַארק ַא רבח

 ליפ ױזַא ףיוא ,("רבח, וצ זיולּב עקַאט ךיז טיצ "ןקנַארק, ּוו) "רבח

 ַא, טָאה "ןקנַארק ַא רבה םעד ףערטי'כ; ןיא זַא ,ןַעמעננָא רימ ןגעמ

 יגניצ עלעּפָאט ַא "ןקנַארק

 ויטקעידַא ןַא זַא קלֹּכַא ןלעטשטסעפ עקַאט ָאד ןעק עמ 9

 --לָאצרעמ ןיא) לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא םעד טָאה גנּויצ רעלעּפָאט טימ

 .ויטנַאטסּבוס םייּב לקיטרַא םענופ קיגנעהּפָאמוא ,(טשינרָאג

 ריד ןעמ לָאז ןגָארטנײרַא :גנויצ רעלעּפָאט ןופ ןליּפשייּב 0

 ויטקעידַא ןַא .(ע"ש) !ןטיוט ַא ריד ןעמ לָאז ןגָארטסױרַא !ןקנַארק ַא

 יש

: 
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 ַא, :ויטנַאטסּבוס ןֿכָאנ אקווװד ןייטש טשינ ףרַאד גנּויצ רעלעּפָאט טימ

 ַײװ ןֿכלעזַא ;('ןקנַארקק ףיוא טנעצקַא טימ) "םיא ךיא ףערט ןקנַארק

 .טשינ ךיד ךיא ןעקרעד ,טנייה טסיּב וד

 ;יטַאנימָאנ ןיא ןײז ןעק גנויצ רעלעּפָאט טימ װיטקעידא ןא .1

 םלוע ןופ טײרדעגקעװַא יכדרמ ךיז טָאה ,ןרערט וצ זיּב רעמרירעג ַא

 ַאזַא .(.ּפֶא) ןערעיװ רַאפ ךיז טגָאלק ,עטנײװרַאפ ַא ,לּבײװ סָאד ,(.ּפָא)

 ןפ ןופ ןעמונעג) ןעײר עטשרע יד ןיא עכעלקילג עלַא ןציז ;עזַארּפ

 טקעיּבוס רעד :(עיצטנָאטניא יד ןרירָאנגיא ּבױא) קימײדײװצ זיא (ץַאזפיוא

 הימקעידַא סלַא םיא וצ ןעיצ ךיז לָאז 'עלַא,; ןוא "עכעלקילג, ןײז ןעק
 .ױא רעד טנײמעג טָאה'ס יװ) רעדָא ,(..ןציז ,ךעלקילג ןענעז סָאװ ,עלאז

 ןַא זיא "עכעלקילג, ןוא "על, זיא טקעיּבוס רעד (ץַאזפיוא םענופ רָאט

 קידנעײז ,ןציז עלַא) גניצ רעלעּפָאט ַא םימ וויטַאנימָאנ ןיא ויטקעידַא
 רעד ןיא ןרעװ טלײטעגסיױא יעכעלקילגג ףרַאד לֵאפ אזט ןיא) .(...ךעלקילג

 (.סעמָאק טימ טפירש

 .קעד-טשינ ַא) ויטקעידַא ןַא ןעװ ,ןלַאפ ענעטלעז ןַארַאפ .

 ןַא וצ רָאנ ,ויטנַאטסּבוס ןייק וצ טשינ טפעהַצּב זיא (רעכעלריניל

 טגָאז שוח-ךַארּפש רערַאּבלטיממוא רעד) שטנעמ רעסוג ַאזַא :וויטקעידַא

 ,(?רעטוג, וצ רָאנ ,"?שטנעמ, וצ טשינ טפעהַאּב זיא 'ַאזַא, זַא ,זנוא

 ."שטנעמ רעטסעּב עמַאס רעד ,ןשטנעמ עטוג (עקיטעזַא ,ענױזַא) עֿכלעזַא,

 .גַאג ,לּבור ןעצ עצנַאג :ןעמָאנ-לָאצ ייּב וויטקעידַא ךיוא רעהעג רעהַא

 ןַאמ טרעדנוה ףניפ עכלעוו א ,רעדיילק ענעסירעצ יירד עצ

 ברעוודא 5

 ,ּברעװ ַא ייּב -- זיא ּברעװדַא ןופ גנולעטש עכעלריטַאנ יד .3
 -נַאטסּבוס ַא ייּב וויטקעידַא ןַא יװ ,עילָאר עקיּבלעז יד טליּפש רע ּױװ
 :'לגרפ ,(גנווט רעד ןופ) ןמיס ַא טײטַאּב רע .ה.ד ,וויט

 | ןעגניז ןייש

 גנַאזעג רענייש א ןעגנוזעג ןייש
 ןייש טגניז רע

 גנװזעג םענייש ןייז רעה'כ | ןייש טגניז רע יװ רעה'כ
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 . קוק רעטרעדנּוװרַאפ ַא טרעדנּוװרַאפ טקוק רע
 קוק ןטרעדנּוװרַאפ ַא טימ טרעדנּוװרַאפ קידנקוק

 אב וצ ,ּברעװדַא ןַא טמוק ּברעװדַא ןוא וויטקעידַא ןַא ייּב ךיוא

 :ןמיס םענופ ןמיס ַא ןטייט
 סָאּבעלַאּב רעצנַאג ַא שיטַאּבעלַאּב ץנַאג
 עטסָאּבעלַאּב עצנַאג ַא } רעשיטַאּבעלַאּב ץנַאג ַא

 סיירג עשּכיה :
 רעסיורג שּפיה ַא
 סיורג שּפיה

 ,489) ןיוש רימ ןסייוו ,וויטיניפניא רעטריױויטנַאטסּבוס ַא 4
 עגייא סָאד .ויטנַאטסּבוס סלַא יא ,ּברעװ סלַא יא סױרַא טערט 7
 ךופ גנונעֿפײצַאּב סלַא ,ןטפעהַאּב ךיז וצ ןעק רע :ךיוא ָאד זיא ענ
 :וויטקעידַא ןיא ייס ,ּברעװדַא ןיא ייס ,ןמיס ַא

 גנאזעג רענייש רעד ןיש טגניז רע
 ןעגניז ענייש סָאד | ןייש ןעגניז סָאד

 ךַא טָאטשנָא ,טנֿכײצַאּב לָאמַא טרעװ ךַאז ַא ןופ ןמיס ַא .5
 -ּבוס ןֿכָאנ קידנעטש טמוק ּברעװדַא ַאזַא .ּברעװדַא ןַא טימ ,וויטקעידַא
 רענייר-לרעּפ ַא == רענייר-לרעּפ ַא ןגער ַא == ןייר-לרעּפ ןגער ַא :וויטנַאטס

 .ןגער
 א ןייג טפרַאדעג טלָאװ'ס ןעוו ,רָאפ סע טמוק טפָא סרעדנוזַאּב

 ןענעז (ּברעװדַא) וויטקעידַא םייּב ןעו רעדָא ,ןויטקעידַא ייר עצנַאג
 רעד ןעװ ,סרעדנוזַאּב ןוא ,סעמגַאטניס עטפעהַאּב םיא וצ ךָאנ ןַארַאפ

 ,ךעלקירװעוו עניילק יד ,ייז ןוא :.ּפשיײיּב .ּפיציטרַאּפ א זיא ּברעװדַא

 דגוא ףיוא ךיילג ןֿכָארקעג ןענעז ,ןסיּברַאפ טֿכער ןוא ןוטעגנָא טוג
 -עג ,טנעדוטס רענעזעװעג ַא ,ןַאמרוּב רעקירָא-קיסײרד רעד ;(ע"ש)
 .(.גרעּב) ..ןעקנוזרַאפ קילעפוצ זיא ,רָאיטקַא ןַא יװ טלָאג

 .642 8 -- ויטנַאטסּבוס ייּב ּברעװדַא ןגעו ךָאנ
 א וצ קיטייצנייא ךיז טיצ ּברעװדַא ןַא ןעוו ,ןלַאפ ןַארַאפ .6

 =עי טשינ ,יד טשינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ויטנַאטסּבוס ַא וצ ןוא ּברעװ

 "טָאה ּברעװדַא ןַא) עמרָאפ ןייק ןיא סיוא טשינ ךיז טקירד גנויצ ענ

 -ָאט יד ןענעקרעד .(עמרָאפ-לונ ַא--עמרָאפ עשיסקַאטניס ןייא רָאנ ךָאד

 ךענעז ךעלטנייועג ןוא ,שוח-ךַארּפש ןטימ רָאנ ןעמ ןעק גנויצ עלעּפ
 .ךיא :גנּיצ עלעּפָאט ןייא עז ךיא ּוװ ,ןליּפשייּב .תוקפס ךעלגעמ ָאד
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 רעד ּוװ -- ךיג ךוּב םעד ןיפעג ךיא, 'לגרפ) קנַארק רבח םעד ףערש
 ןגער ַא עז ךיא, ןוא ,ּברעװ םוצ ךעלסילשסיוא ךיז טיצ ּברעװדַא

 ;(ויטנַאטסּבוס םוצ ךעלסילשסיוא ךיז טיצ ּברעװדַא רעד ּוו--"ןייר-לרעּפ

 (.וייל) דרע'רד רעטנוא ןֿכירק ןגנַאל ןופ דימ ,ּפָא עדייּב ןעמעטָא ייז
 טלָאװ ָאד ןעװ) י"ּפָא ןעמעטָא; וצ ןוא "ייז, וצ ךיז טיצ "דימ, --
 ַא ןעזנייא טפרַאדעג ךיוא ןעמ טלָאװ ,?עדימ,; וויטקעידא ןַא ןעוועג-

 ךעלגניירדח יד רע טפור ,טשטגעּבעגּפָא ,ןסעגענּפָא ;(גנויצ עלעּפָאט
 ..רימ ןעניפעג ,גארטרָאפ םעד טרעהעגסיוא ;(שַא) ןיירַא

 .נכַאל) קידנ-- סקיפוס |- עמעט-ּברעװ ַא ,ה.ד ,םוידנורעג ַא 7
 .ןטיהרעדנוזַאּב עסיװעג טָאה רע .ּברעװדַא ןַא זיא (קידנעייג ,קיד
 םוצ בור סָאד -- גנֹויצ עלעּפָאט ַא קידנעטש טעמּכ טָאה םוידנורעג ַא-

 ןיימ ןפָארטעג ךיא ּבָאה ,סַאג ןיא קידנעייג :טקעיּבוס םוצ ןוא ּברעוו/

 ;(רּֿפ קידנרעה רעטרעװ יד ,השיא עמערָא יד ךיז טנייוועצ ;} רבח

 ..גרעּב) ןסָאגעגנָא ייט םיא ןוא ךיז יז טָאה ,קידנלייצרעד:
 וצ ןוא ּברעװ םוצ ךיז טיצ םוידנורעג רעד ּוװ ,ןליּפשײיב 8

 :(טקעיּבוס םוצ טשינ) לַאפגיוּב ַא;

 ןײז ןעק סָאד .סַאג ןיא קידנעײג רבח ןײמ ןפָארמעג ּבָאה ךיא (8
 טײג רע יװ ,ןפָארטעג ןוא ,ןעגנַאגעג ןיִּב ךיא ןעװ ,ןפָארטעג :קיטיײדײװצ:

 רעה ,טסוה ךיא ןעװ, םשינ--"קידנמסוה םיא רעה ךיא, 'לגרפ) סַאג ןיא
 ןצרַאפ זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד .('מסוה רע יװ ,רעה ךיא,; רָאנ ,"םיא ךיא:

 .ַאֹּב ןטימ ןענעבײצַאּב ןעק עמ עבלעװ) עיצַאנָאטניא ןיא דײשרעטנוא ןַא:
 .ײג ,רבח ןײמ ןפָארטעג ּבָאה ךיא ;(עמָאק 8 ןופ גנורײמסיוא רעדָא ץונ
 רבח ןײמ ןפָארטעג ּבָאה ךיא ,(ןעגנַאנעג ןיִּב ךיא ןעװ-=) סַאג ןיא קידנע

 .(ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ-=) סאג ןיא קידנעײג

 םיא ןרעװ ,ןײרַא קרַאמ ןיא קילּב א לרעטצנעפ ןופ קידנפרַאװ (ת

 רע רָאנ ,קילּב ַא ןפרַאװ ךעלעגייא יד טשינ -- (.רפ טכייפ ךעלעגייא יד

 ךיז רעּביא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןּבָאה ענײד ןוא וד ;(בר רעמעלעכ רעד)

 עטצעֶק סָאד ךיײא ײּב םײג קידנעגנירּפש ןוא ,ןעגנירּפשרעּבירַא ןיילא
 ךיז טיצ "קידנעגנירּפש,--(.סנ) ןרױלרַאּפ סענעשעק יד ןופ םינמוזמ לסיּב

 .'םינמוזמ לסיּב סָאדפ וצ םשינ) "ךיײא יב; וצ ןוא "םַײנ, וצ:

 זיא'ס לײװ ,ּברעװ םוצ זױלּב לָאמַא ךיז טיצ םוידנורעג רעד

 -עג :ןגױצעג ךָאנ ךיז טלָאװ רע ןכלעװ וצ ,ויטנַאטסּבוס רענעי ָאטשיני

 "קידנגיל, .('רעקעװ) קַאמַאג ןיא קידנגיל ,ףױרַא ןעמוק סָאװ ןעקנַאד:
 ןעמוק, וצ ץוחַא) ןגױצעג ךיז טלָאװס ;"ןעקנארעגע וצ םטשינ ךיז טיצ
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 אה ףעקנשדעג, ןעװעג טלָאװ'ּס ןעװ ,ל"גדא "ןצעמע ,רימ,, וצ -("ףיוד ַא

 ."קַאמַאג ןיא קידנגיל ,ףױרַא לג'דא ןצעמע ,רימ ןעמוק

 ,ק ןליפשיּב וד ןיא ןוא ליּפשײּב ןטצעל ןיא יװ ,םוידנורעג ַאזַא

 .טקעיּבוט ןופ ןסירעגּפָא .ה.ד) םוידנורעג רעקידנעטשּבלעז ןעמ טפור

 ךיז טיצ םוידנורעג רעד ּוװ ,עיצקורטסנָאק עקיטראנגײא ןַא 9

 -נרָאּפ ,רחוס ַא :ןעמכילע-םולש ײּב רָאפ טמוק ,ויטנַאטסּבוס ַא וצ רָאנ

 .דירַאי ןופ קידנרָאּפ ,רחוס ַא וצ ךײלג םשינ זיא ,דירַאי ןפיוא קיד

 ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגַאטניס יד טימ ןעמַאוצ ּברעװדַא ןַא 0
 יד ןופ טלײטענּפָא היד ,טרעדנוזעגּפָא לָאמטּפָא טרעװ ,םיא וצ
 סע טמוק ןטסטפָאמַא .סעיצַאנָאטניא:עמָאק טימ רעטרעו עקידתונכש

 ןעוו ןוא םוידנורעג רעדָא ּפיציטרַאּפ ַא יא ּברעװדַא רעד ןעװ ,רָאפ

 ײװ ןייר ,ןגער ַא :.ּפשייּב .סעמגַאטניס ערעדנַא ךָאנ ךיז וצ טָאה רע

 .לרעפ ןגער ַא ;(טרעדנוזעגּפָא--לרעּפ יװ ןייר) ןייג ְןֶא טּבױה ,לרעּפ

 זיא'ס--טרעדנוזעגּפָא טשינ ןייז ןעק "ןייר-לרעּפ,) ןייג ןָא טּבױה ןייר
 .(טרָאװ ןייא

 | .528 ויּב 828 8 8 יד ןיא ןליּפשייּב יד ךיוא עז
 ףעלעּפָאט רעד טימ ןדנוּברַאפ לָאמטּפָא זיא גנורעדנוזּפָא יד 1

 ךיז טיצ ,םרעדנװעגּפָא טשינ "דימ,) דימ ּפָא עדײּב ןעמעטָא ײז ;גנּיצ

 *עגּפָא - ןכירק ןגנַאל ןופ דימ ,ּפָא עדײּב ןעמעטָא ײז ,(ברעװ םוצ ךָאנ

 .טקעיּבוס םוצ ןוא ּברעװ םוצ ןױש ךיז טיצ ןוא טרעדנוז

 רַאפ זיא ,טנעײלעג ּבָאה ךיא סָאװ ,"'םלוג, ןופ טסקעמ םעד ןיא

 ראש 'ריט, וַא ,טנײמעג רָאטױא רעד טָאה יצ .ָאטשינ עמָאק ןייק 'דימ}

 ײּב ןעװ רעּבָא ? טרעדנװענּפָא ןײז םשינ ןוא ּברעװ םוצ רָאנ ןעיצ ךיז

 ,ךיז טוָאל ,'דרע'רד רעטנא ןכירק ןגנַאל ןופ, ןארַאּפ ךָאנ זיא 'דימ,

 .םשינ גנוסַאפפיוא אזא ,ךיז טכַאד

 דיא טנַאה רעקידרעטיצ ןײז ןיא גורק םענרעּבליז ןטצינשעג ןטימ

 -ָאק יד .(.צַאק) טנײרּפ ןקנַארק ןײז רעּביא ןגױּבעגרעּביא ,ןענַאטשעג רע

 -עגרעּביא, זַא ,טזײװ (גנרעדנוזּפָא ןופ ןכײצ רעשיּפַאדנָאטרָא סלַא) עמ

 "רע; וצ יא "ענַאטשעג; וצ יא ,הנװּכ סרָאמױא ןטױל ,ךיז םיצ ."ןגיוּב

 .ַאטשעג, טלָאװ עיצאנָאטניא-עמָאק רעד ןָא ;(ןגױּבעגרעּביא קידנעייז-=)

 רע טָאה=) "ןגוּברעּביא; ײּב גנודניּב עטערקנָאק ַא טושּפ ןעװעג "ףענ

 : .(651) (ןגױוּבעגרעּביא ךיז

 ץילָאר רעד ןיא ּברעװדַא זיא גנוניישרעד עטײרּפשרַאפ א .2

 ּרליפא ,לַאפגיױּב ַא ןופ ייס ,טקעיּבוס ַא ןופ ייס) וויטנַאטסּבוס ַא ןופ
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 ;גנוי ןוא טלַא ןפיולס ;ןגױא יד טדנעלּב טיור :(עיציזָאּפערּפ ַא טימ

 ריד וטסָאה סָא ;(טכַאנ גָאט ןופ ילגרפ) סייוו ץרַאװש ןופ טכַאמ רע

 ןיא ןגעקטנַא ייז ןפיול ייז ןוא ;ןשַאװעג ןָא ןסע ;סייװ ףיוא ץרַאװש

 טרעהעג ןופ ןעעשעג ןופ ןוא ןעװעג ןופ :ןגערפרעד ךיז םעטָא ןייא

 .(.ּפָא) ליומ ןיא ענדוקסַאּפ טליפעג ;(.סנ) ןעעזעג ןופ ןוא

 םרידיטנַאטסּבוס םירָאװ ,'ּברעװדַא רעטריויטנַאטסּבוס, טשינ סע ףור'כ

 .ַאֹּב וצ טײקיעפ יד ןעמוקַאּב סָאװ ,ןװיטנַאטסּבוס.טשינ ענעי ךיא ףור

 זיא ָאד ;(לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד .ּב.צ) וימקעידא ןא ךיז וצ ןטפעה

 .ךיש טשינ סע

 ,ץרוק :טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא סלַא לָאמַא טמוק ּברעװדַא ןא 3

 תמא םעד ;(ע"ש) ןרליג עכעלטע יד ןגָאזּפָא ײּב ןטלַאהעג ּבָאה ךיא

 ערעדנוזַאּב סלַא וליפא .ןּבײרש טםשינ טשרע רימ ךיז טליװ ,קידנגָאז

 !טוג :עזַארפ

 זיא סָאװ ,סָאד קיטליג זיא ןּברעװדַא ןופ גנודליּב ןגעוו .534

 ןליּפשייב ליפ עקַאט ןענעז ןטרָאד ןוא) ַאאא 9201 8 ןיא טגָאזעג

 .(ןּברעװדַא

 וצ טָאה וויטקעידַא רעדעי טשינ זַא ,ןּבעגוצ רעּבָא ףרַאד עמ

 עקיזָאד יד וצ ןּברעװדַא ןייק .ָאטשינ ןענעז'ס .ּברעװדַא ןַא ךיז

 :ןויטקעידַא

 .ןעמענפַאטש ןופ ןרע-- ןע-- ן-- טימ (

 ריא (הנבל יד טָאה) גנירג ןוא ןדלָאנ :ןעמ טעדליב ךעלטסניק

 ' טָאה ,(סנ) ןעמונעג ןעײז וצ דלעפ ןיא געװ ףױא ןוא דלעפ ףיוא ןײש

 .(.דָאנ) ןגיהשעג ןרעצליה

 ּברעװדַא ןַא םָאטשנָא ;רעמונ ַא ןטײטַאּב סָאװ ,טס- ,ט- טימ (?

 .סנטײװצ-רעטײװצ :סנטס- .,סנט- טימ טנַאירַאװניא ןַא טמוק

 .סױא קישטנײפ :רָאפ טמוק ךָאד .ַא"א קני- םימ ענעגיוצרַאפ 3

 .(ע"ש) טדײלקעג

 ןטימ טנאירַאװננא ןַא טמוק ברעװדא ןא טָאטשנָא .,ןװיטַאלרעּפוס (4

 רעד ,ןטסכעהמַא - רעטסכעה רעד :ןטס- סקיפוס ןוא --מַא סקיפערּפ

 .(רעיײז-=) "טסכעה, ןַארַאּפ .ןטסעּבמַא--רעטסעּב

 רעד ײז ןשיװצ ,("קיטניה, ָאטשינ ,"רעקיטנייה,) ערעדנא עקינײא (5

 םענעטכױלַאּב.שירטקעלע םעניא :םזיגָאלָאענ ."רעד, לקיטרַא רעקימיטשַאב

 .(.גרעּב) רעמיצ-ענַאװ

 סקיפוס טימ ןּברעװדא ןדליּב ל'גדא ענדָאמ ,ערטיכ ןװיטקעידַא יד
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 םענופ רעטנוא ךיז טרייש "ענושמ , ּברעוודצ רעד ,,,ענדָאמ ,ערטיכ ;:ע--

 =מוא ,ןצ ַאווענמוא,, ןצַאופיױנוצ יד וצ ,"ןעגושמ , וויטקעידַא ןופ ןימ ןטירד
 .ָאטשינ וויטקעידא ןייק ןיא ל"נדא ײןסענעג

 ההיטיניפנלא 8

 וצ :סעמגַאטניס ײלרעלַא וצ ןייז טפעהַאּב ןעק וויטיניפניא 8

 ךיא ךיז וצ טפעהַאּב ןײילַא וויטיניפניא .ַא"א ויטנַאטסּבוס ,ּברעװ

 .(9024 ,487 ,492) סעמגַאטניס ןטרָאס ענעדישרַאּפ

 "יוצ, טרָאװּפליה ַא וויטיניפניא םייּב טמוק טּפָא 6
 רָאנ ,עיציזָאּפערּפ ןײק ראפ ןענעכער טשינ ןעמ ףרַאד "וצ, םעד

 יעגנָא רעטלע רעד ףיוא זיא רע :'לגרפ ;לקיטרַאּפ ןימ רעדנוזַאב ַא רַאפ

 ן(לקיטרַאּפ) ןטעּב וצ ןָא טּבײה רע ,(עיציזָאּפערּפ) תובדנ ןטעּב וצ ןעמוק

 ןבײרש ;(עיציזָאּפערּפ) ןּבײרש וצ שיט ַא ,(לקיטרַאּפ) ןּבײרש וצ קשח

 .(עיציזָאּפערּפ) ךײלג טשינ זיא ןּבײרש וצ

 ,װיטיניפניא ןרַאפ רַאּבלטיממוא לַאמרָאנ טמוק 'וצ; טרָאװ רעד

 -ײטַאּב ןכָאנ ךיוא) ּבָאוצ ןלַאּברעװ ןכָאנ ןוא "ךיז; טרָאװ ןכָאנ וליפא

 רע ,ןּבעלוצרעּביא טפָאה רע :(ּברעװ ןשיטסַארפירעּפ ןופ לײט ןקימ

 .ןײז וצ רבוג טּפָאה רע ,ןטרַאװרעד וצ ךיז טּפָאה

 ךיא --ןּבײהנָא ףרַאדַאּב ךיא :קידלקַאװ זיא "וצ, ןופ ץונַאּב רעד

 ,ךיז טכַאד ,טקעלַאיד םוש ןײק ןיא) ןײג ליװ ךיא ,ןּבײהוצנָא ףראדַאּב

 עלא ןיא ,ךיז טכַאד) ןטעּברַא וצ קשח רעד ;(ןײג וצ ליװ ךיא :ָאטשינ

 ,(ןטקעלַאיד
 : וויטיניפניא -| ּברעוװ 7

 ןעק'ֿכ ,ןייג ליו'כ :וויטיניפניא - ּברעװ רעקיטיײטַאּבלופ.טשינ (

 .ןקוק טסגעמ וד ,ןּביירש

 יעגפיונוצ ַא טעדליּב וויטיניפניא -! ברעוופליה רעוויטַאגוינָאק (ק
 רע טלָאה עז טסלָאװ וד ,ןייג לעווכ :עמרָאפ עלַאּברעװ עטצעז

 .ןעמוק

 שַאװ ,ןסע םוק :קעװצ ןופ טיײיטַאּב ןטימ וויטיניפניא -- ּברעװ (0

 ןעמעו ,(.רּפ ץלַאז ןפיוק ןעװעג ןיּבכ ,ןענרעל טייג רע ,ןסע יז
 וצ קסעתמ ךיז טימרעד ,ןּבײלקסױא טנעקעג רימ ןּבָאה שרעדנַא

 (.רֹּבֲא) ? ןייז
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 טשלח רע :ןטײטַאּב ענעדישרַאפ טימ וויטיניפניא -| ּברעװ (8

 .ןייז ךעלקילג ןסיװ לָאז רע ,ןעקנירט טּברַאטש רע ,ןרעה םיא

 טײטַאּב וויטיניפניא רעד ,וויטיניפניא -|- וויטַאזוקַא | ּברעװ 46

 ןטעּברַא ןעזעג ךיד ּבָאה'ֿכ ,ןפיול םיא עז'כ :גנוּוט ַא סנצעמע

 .(307) ןריפ וצ ןעגנערּב ,ןייג וצ ןעמוק (

 :ןוויטיניפניא טייק עצנַאג ַא ךיז ךָאנ לָאמַא טּפעלש ּברעװ ַא

 .ןסע ןּבעג ןסייה ןייג ןפרַאד לעווי

 : וויטיניפניא -|- וויטנַאטסּבוס 8

 ןיא גָאט עלַא ןייג וצ טעּברַא ןַא ּבָאהכ ,ןטעּברַא וצ קשח

 .ןסיגוצנײרַא רעּבָאהּביל ַא ,קרַאמ

 ; וויטיניפניא -{ ּברעװדַא .9

 וצ טשרע זיא'ס ;טירש ַאזַא ןֿכַאמ וצ טנֿכערעגסױא וצ זיא רע

 טימ גנירעה ןסע קנַארק טשינ טסיּב ןלטנַאמ םעד ןוטוצנָא סייה

 .טרָא ןפיוא דלַאּב ןרעפטנע וצ רעוװש זיא'ס ;טיורּב

 .(643) גנודניּב ייּב וויטיניפניא .0

 ןופ ךיא םוק ןעמוקק :עזַארפ ַאזַא ןיא וויטיניפניא םעד .1

 ןעק ןריניפעד .ויטיניפניא רעטלייטעגסיוא ךיא ףור ,"טנעָאנ טשינ

 סָאד) טַאקידערּפ ןרַאפ לָאמַא טמוק טפעהַאּב ַא ןיא :ױזַא םיא ןעמ

 יו עמעט רעקיּבלעז רעד ןופ וויטיניפניא ןַא (טרָא ןטשרע ןפיוא בור

 .ניא ןלעירעטַאמ םעיינ ןייק ןירַא טשינ טגָארט רע ;טַאקידערּפ רעד

 -ערּפ ןופ טײיטַאּב םעד ןקרַאטשרַאפ וצ טניד רָאנ ,טפעהַאּב ןיא טלַאה

 ;(ע"ש) ןיילַא ךימ ןרעהסיוא טלָאז ריא ,ךיא ליוו ןליוו : .ּפשייּב .טַאקיד

 ךיא ןװַאד ןענװַאד ,טשינ ךיא ןרעל ןענועל ,טשינ ךיא ייג רדח ןיא

 טֿכַאד ןטֿכַאד ;(ע"ש) גנידצלַא ןופ רוטּפ ,טשינ ךיא גניז ןעגניז ,טשינ

 .טשינרָאג טסייוו יז זַא ,ךיז

 :וויטיניפניא ןטלייטעגסיוא ןופ ןטייהרעדנוזַאּב עקינייא 92

 טשינ ןלַאפ ערעדנַא ןיא ןעמוק סָאװ ,סעמרָאפ עלעיצעּפס (

 ךיוא רעּבָא) ,(שַא) לּביטש סרעניּבמָאג לאקזחי ּבר סע זיא ןזיא ; רָאפ

 ליו ןלעוװא טשינ) ךיא ליוו ןליוו ; (.רּפ--"רענשזריק ַא ךיא ןיּב ןייז,

 .("ךיא סייוו ןסיוא טשינ .רּפ) ךיא סייוו ןסייוו ;("ךיא

 ןיא טכײלנגעגסױא ןויטינפניא רעד ךיז טָאה ןלַאפ עלַא יד ןיא

 .טרַאװנגעג רעד םימ עמעט רעד

 :רעו רעד וויטיניפניא ןטרזחעגרעּביא ןיא ּפָא טלַאפ לָאמַא (2

 טּבײה ןּבײה סָאװ ,םיטש ַא :סקיפערּפ רעד וליפא ןוא ּבָאגוצ רעלַאּב



 {"..יד ןָא ךיז יז טּבײה ןּבײהנָא .טשנָא (ע"ש) ...ןיד ןָא ךיז יז
 -ַאּב+ .טשנָא (.ווייל) ןפָאלש ןיוש טפרַאדַאּב גנַאל ךיא ּבָאה ןפרַאד

 .(ע"ש) "סױרַא ךיא םוק ןעמוקסיורַא, ךיוא רעּבָא ,"ןפרַאד

 :טרַאּפשרַאפ קידנעטש ,ךיז טֿכַאד ,טרעװ "ךיז, ּבָאגוצ רעד (3
 ןּבָאה סרעטָאק-םי יד סימ ןגָאלש (ע"ש) ןיד ןָא ךיז יז טּביײה ןּביײה

 (ע"ש) ןגָאלשעג טשינ לָאמנייק ךעלטנגייא ךיז רימ

 ןֹומ עיצקורטסנָאק רעװיסַאּפ ײּב וװיטיניפניא רעמלײמעגסיוא ,

 .(.רפ) םיא וצ ןגיױצעגוצ ןעמ םרעװ ןעיצ :גנונײשרעד ענעטלעז ַא ןײז

 ּביוהנָא ןיא םשינ יטיניפניא רעטלײטעגסױא רעד טמוק ןטלעז

 .(ע"ש) טקנעּבעג טשינ ײז ךָאנ ןעמ טָאה ןעקנעּב קרַאטש :קץאז

 :וויטיניפניא טימ טפעהַאּב רענעפָא 4
 !ןגייוש :לעפַאּב 1

 ;ןייג :גנַאלרַאפ ןגעו רעדָא שינעּבױלרעד ןגעו עגַארפ .2
 ?!ןטַאט ַא ןגָאלש :גנוגערפיוא ,רעדנּוװ 3

 .ַא"א

 סעיצקורטסנָאק עכעלנע ןוא םזילעלַארַאּפ 7

 -ָאה הנידמ רעד ןיא :ןטפעהַאּב יד ןטֿכַארטַאּב רימ ןעוו .(= 5

 טּפַאלק ;(.רפ) רעשיפ רעשידיי ַא--המשנ עמוטש ַא טניֹוװעג טָאה דנַאל

 םעד יסיײּפ לטָאמ ;(ע"ש) סיפ עגנַאל יד טימ ןסעלעגרעוו יד ,ייז

 םינכדש יד -- טָאג ןופ שינעקישנָא סָאד ;דיגנ המלש ּבר ;לגניי סנזח

 וצ רָאפ ןעמוק ָאד זַא ,רימ ןעעז -- ,(.רֹּבַא) ...ןוטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה

 .נגעג ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא עדייּב ןטיײטַאּב סָאװ ,ןוויטנַאטסּבוס ייווצ

 עקיּבלעז יד ןוא ןייא ןענעז "רעשיפ, רעד ןוא "המשנ, יד :דנַאטש

 :רעװא יד ןוא "יי ןעמענ ענעדישרַאפ ייווצ טימ ןפורעגנָא ,ןָאזרעּפ

 ןשיװצ גנֹויצַאּב יד .וו"זַאא ,ךעלגניי-רדח עקיּבלעז יד ןענעז ?ןסעלעג

 -ּבוס ַא וצ ןעװ יװ ערעדנַא ןַא רָאג זיא ןוויטנַאטסּבוס ייווצ עֿכלעזַא

 יויסעסָאּפ ַא רעדָא לַאפגיוּב ַא טפעהַאּב זיא וויטנַאטס

 זיא ס ,5 טָאטש 555 טלעטשעג ָאד תועטּב י"ב ןייז ןיא טָאה רּבחמ רעד (*

 זיּב קרעוו םעניא לײװ ,טציא עיצַארעמונ עקידרעטײװ יד ןרעסעּבוצסױא ךעלגעממוא רעּבָא

 -עּפש יד ףיוא סמוקמ-הארמ ןוא ןֿכײלגרַאפ ליֿפ ָאד זיא ,טריצירטַאמ ןיוש זיא סָאװ ,רעהא

 : .(רַאטקערָאק ןופ .קרעמַאּב) ןֿפַארגַארַאּפ עקידרעט
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 לָאמַא .זויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ןסייה ןוויטנַאטסּבוס עֿכלעזַא
 :רעו ערעדנַא ךיז וצ טפעהַאּב ייז ןופ רענייא אקווד זַא ,רָאפ טמוק

 םינֿכדש יד--טָאג ןופ שינעקישנָא סָאד :.ּב.צ ,טפעהַאּב םעד ןופ רעט

 ןגָאלשוצרָאפ רימ רַאפ ךיוא עמַאמ ןיימ וצ ןוטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה

 טשינ ,"םינכדש יד, וצ טַאקידערּפ רעד ךיז טיצ ָאד .(.רֹּבַא) םיֿכודיש ריא

 לֵאֹפ ַאזַא ןיא .(גנומיטשטימ רעד ןופ רָאלק) ?שינעקישנָא סָאד, וצ

 ."םינֿכדש יד, וצ עיציזַאּפַא "שינעקישנָא סָאד, ןעמ טפור

 ײװצ יד ןופ רענײא אקװד ז8 ,ןזײװנָא טשינ רעּבָא ןעק עמ ןעװ

 טָאהה .ּב.צ) רעטרעװ ערעדנַא ךיז וצ טפעהַאּב ןויטנַאטסּבוס עלעלאראפ

 -ָאכס ַא רָאנ ןעװעג טלָאװ ,'רעשיפ רעשידײ ַא-המשנ עמוטש ַא טניוװעג

 ןַא ָאד זיא ןכלעװ וצ ויטנַאטסּבס רעכלעװ ,ןכוז וצ לוּפליּפ רעשיטסַאל

 -בוס ײװצ ןשיװצ םזילעלַארַאּפ ןגעװ טושּפ רימ ןדער טלָאמעד-עיציזָאּפַא

 .ל"גדא טקעיּבוס םעד ןעמַאװצ ןדליּב עכלעװ ,ןװימנַאטס

 -נַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ייוצ יד ןשיװצ גנּויצַאּב רעד טיול 6

 ןעמ ןעק םינמיס ערעדנַא טיול ןוא עיצַאנָאטניא רעד טיול ,ןוויט

 :ןּפיט עכעלטע ןוויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ןשײווצ ןלייטסיוא

 טָאטש יד :(ןעמָאנ-ןגייא בור סָאד) ןעמַאנ-טרּפ-|-ןעמָאנ-ללּכ .(( 7

 גנוטייצ יד ,קיווייל טעָאּפ רעד ,דנַאלָאה הנידמ רעד ןיא ,וָאקרַאכ

 -יּבלעז יד ןּבָאה ןוויטנַאטסּבוס עדייּב .רעצעזה רוחּב רעד ,"ןרעטש,

 .עיצַאנָאטניא עק
 :(?שיַאכרַא) רדס.רעטרעװ רעטרעקרַאפ ַא ,ןטלעז ,רָאּפ טמוק'ס

 .הנידמ יד עמילכ

 :סירעטקַארַאֿכ עשיפיצעּפסך-ךַאז ַא ןופ ןעמָאנ רעטושּפ .(2 8

 ַא קנּוװ ַא ;(אנוש ַא זיא רעֿכלעװ גָאט ַא--) אנוש ַא גָאט ַא :קיט

 ..סנ) לױפַאּב

 .ּפיט ןקידרעירפ ןיא יוװ ,עיצַאנָאטניא יד

 .ל"גדא "עלַא ריא ,עדייּב רימ, ךיוא רשפא ןרעהעג רעהַא

 .ָאקטיװק ּבייל - : ןעמָאנ:עילימַאפ-| ןעמָאנ .(3 9

 לקנעי :ןעמָאנוצ רעדנַא רעדָא ןעמָאנ-עיסעּפָארּפ-|-ןעמָאנ-ןָאזרעּפ

 .תולד.לדנעמ ,דיגנ המלש ּבר ,דימש רעד

 -טשַאּב רעד ןרעװ טרָאּפשרַאפ ןעק וויטנַאטסּבוס ןטייווצ םייּב

 .דימש-לקנעי :לקיטרַא רעקימ

 ןּפיט עקידרעירפ יד ןיא יוװ עיצַאנָאטניא

 רעד ,לחר עמומ יד :ןעמָאנ-ןָאזרעּפ--ןעמָאנ:טפַאשהבורק .(4 0



 -- ןטס ==

 יה.ד ,טנעצקַא ןייז טרילרַאפ ויטנַאטסּבוס רעטשרע רעד .השמ רעטעפי

 .טרָאװ ןייא יו ןטייװצ ןטימ ןעמַאזצ טדערעגסױרַא טרעוו

 ןַאמגערּב 'ח (רעד) :ןעמָאנןָאזרעּפ|-"לטיט; ךיוא רעהעג רעהַא

 .רַאפ ןעק "לטיט, םייּב .קישטנעליוו יורפ (יד) ,ץרַאװש (רָאטקָאד) ר"ד

 .לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד ןרעװ טרָאּפש

 ֹֿנַא ךָאנ לָאמטּפָא ןטצעל םייּב ,ןעמָאנ-ללּכ| ןעמָאנ-טרּפ .(6 1

 זיא ,ענעדיי עגולק ַא רָאנ ,עטסָארּפ ַא ,עמַאמ ןיימ :סעמגַאטניס ערעד

 ,עלערימ ,הדיחיתּב סציוורוה הילדג ּבר ,יז ;(.רֹּבַא) הנמלַא ןַא ןעוװעג

 --רעטומ ןייז ןוא ;(.גרעּב) טקישעגּפָא םיאנּת יד ףוס-לּכףוס םיא טָאה

 םיאנּת עטקישענּפָא יד ןגעוו זיא ..ענעדיי עּבָארג קרַאטש .עקירעדינ ַא

 רעקירָאײ-קיסיײרד רעד ;(.גרעּב) רעטעּפש טעה טשרע ןרָאװעג רָאװעג

 קילעפוצ זיא ,רָאיטקַא ןַא יװ טלָאגעג ,טנעדוטס רענעזעוועג ַא ,ןַאמרוּב

 .(.גרעּב) שטיװָארּבוד ןטקוררַאפ ץענערג רעד וצ ,ןטסוּפ ןיא ןעקנוזרַאפ

 שינעקישנָא סָאד :רדס.רעמרעװ רעטמרעקרַאפ ַא ךיוא רָאּפ.טמוק'ס

 ,רעטסוש רעד ;(.רּבַא) ןוטעג זָאל א ךיז ןּבָאה םינכדש יד - םָאנ ןופ

 .ךיש יד טײנעגפוא םכעלש רימ טָאה ,רעלעג רעד רעּב-םהרבא

 יּפָא .ה .ד ,טרעדנוזעגּפַָא טמוק (ןעמָאנ-ללּכ רעד) עיציזָאּפַא יד

 -עריט טימ לָאמַא) סעיצַאנָאטניא.עמָאק ךרוד ןטייז עדייּב ןופ טלייטעג

 ּבייהנָא ןיא זיא עיציזָאּפַא יד בוא ,ךיז טייטשרַאפ .(סעיצַאנָאטניא

 .טייז ןייא ןופ רָאנ עיצַאנָאטניא-עמָאק ַא טמוק ,עזַארפ ףוס ןיא רעדָא

 טשינ טמוק רעטצעל רעד ,ןעמָאנ-ללּכ-| םָאנָארּפ-ןָאזרעּפ .(6 2

 ןַא :עזַארפ ףוס ןפיוא טקורעגּפָא רע זיא טּפָא ,ןטשרע ןטימ תונכשּב

 רעד ,רימ טלעפעג רע :"גנוצנַאגרעד, ןופ עיצַאנָאטניא עקיטרַאנגייא

 יז ;(*(.ודָארג) ןגיא יד ,רעקיצנַאלג ךיז טֿכוד ןענעז ייז ;שטַאגנוי

 רעהַא .(=(.זדָארג) טנעװ-לָאטיּפש עיורג יד ,ןסעגעגוצ םיא ןיוש ךיז ןּבָאה

 .סיפ עגנַאל יד טימ ןסעלעגרעוװ יד ,יײז טּפַאלק :ךיוא

 ,רענײא וד שטנעמ :סױא םוײװ ,זיא טיט רעדנוזַאּב א (7/ 3

 (גנדנעװ סלַא רָאנ ןוא "וד, טימ רָאנ ל"גדא וד ןלזג

 ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ ןוויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ יד ןעוו ,4

 ןעוו .ויטַאנימָאנ ןיא עדייּב ייז ןעמוק ,(ל"גדא טקעיּבוס) וויטַאנימָאנ ַא

 יז ןעמוק ,לַאפגױּב רעדנַא ןַא ןופ טרָא סָאד רעּבָא ןעמענרַאפ ייז

 טמרָאפ רעקיּבלעז רעד ןיא קידנעטש טשינ עדייּב

 .ָאטשינ סעיציזָאּפַא יד רַאֿפ סעמָאק ןייק ָאד ןענעז ןיקסנעזדָארג יב (*

 = יש, יי
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 :םיללּכ עקיזָאד יד ןקרעמנָא ןעמ ףרַאד ָאד

 צלעלַארַאּפ יד ןופ רענייא טרָאּפשרַאפ ןלַאפ עקינייא ןיא .(1 5

 ַא יא רע ּבױא ,ךיז טייטשרַאפ) סקיפוס-לַאפגיוּב ןייז ןױיטנַאטסּבוס

 :רָאפ טמוק סָאד .(ויטנַאטסּבוס רעֿכעלרינילקעד

 ַא רַאפ ןעמָאנ) ּפיט ןטירד ןיא וויטנַאטסּבוס ןטשרע םייּב

 ןּבײל; טשינ) ןָאקטיװק ּביײל עז ךיא--ןּביל עז ךיא :(ןעמָאנ:עילימַאֿפ

 .("ןָאקטיוװק
 ןעמָאנטּפַאשהבורק) ּפיט ןטרעפ ןיא ןויטנַאטסּבוס עדייּב ייּב (2

 יג'כ -- ןעלחר וצ ייג'כ -- ןעמומ רעד וצ ייג'כ :(ןעמָאנןגייא טימ

 'רבח ןטימ דעריֿכ -- ןענַאמגערּב טימ דעריֿכ ;לחר עמומ רעד וצ

 .ןַאמגערּב

 ךיא לקיטרַא רעד ןעװ ,יןענַאמגערּב יח טימ דער'כ, :רעּבָא

 .טרָאּפשרַאפ

 רעּבָא ,לֵאפגיֹוּב ןופ סקיפוס םוצ רָאנ ךייש זיא סָאד (2 6
 --ויטקעידַא םייּב עמרָאפ-לַאפגיוּב ַא ןרעדָאפ וצ טייקיעפ רעד וצ טשינ

 רעד וצ ,לחר עמומ רעד וצ ייג'כ :קידנעטש טּביילּב עקיזָאד יד
 .("עטלַא יד וצ ,יד וצ, טשינ) לחר עמומ ףעטלַא

 לָאמניק טרָאּפשרַאפ וויטקעידַא רעטרױװיטנַאטסּבוס ַא .(3 7

 .(4 ּפיט ןטיול) יילא םענייא--יילא רענייא :סקיפוס-לַאפגיוּב ןייז טשינ

 טימ שיגָאלַאנַא זיא ןעמָאנןָאזרעּפ ַא ךָאנ וויטקעידַא ןַא .8
 םעד עקשיפ טימ--רעמורק רעד עקשיפ :ּפיט ןטירד ןופ עיציזַאּפַא ןַא

 .("ןעקשיפ טימ, טשינ) ןעמורק
 רעטצעל רעד ןעק ןעמָאנןָאזרעּפ ַא רַאפ ויטקעידַא ןא ײּב ךיוא

 :רעסַאלּב רעד וצ - לחר עסַאלּב ירד :סקיפוס-לַאפגיוּב ןײז ןרָאּפשדַאפ

 .?ןעלחר ךיוא) לחר

 ןַא טימ שיגָאלַאנַא ךיוא זיא וויסעסָאּפ -- ןעמָאנ-ןָאזרעּפ .9

 סנוח םעד לטָאמ טימ -- סנוח םעד לטָאמ :ּפיט ןטירד ןופ עיציזַאּפַא

 ."סנזח םעד ןעלטָאמ טימ, טשינ)

 ךיז טעדליּב ןויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ןופ וויסעסָאּפ רעד 0

 :םינפוא עקיזָאד יד ףיוא

 ּביוא .סקיפוס-ויסעסָאּפ םעד ןעמוקַאּב ןויטנַאטסּבוס עדייּב (|

 ןייז טָאטשנָא טמוק ,םָאנָארּפ-ןָאזרעּפ ַא זיא ןוויטנַאטסּבוס יד ןופ רענייא

 ךּפיט יד ןיא רָצפ טמוק סָאד ."..ןייד ,ןיימ; וויטקעידַא רעד וויסעסָאּפ

 רענעמיקעגפיוא ןַא ,רֶצסֲאפ ןייז :(עיציזָאּפַא עטרעדנוזעגּפָא 6 ןוא 8
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 ,סקיוייל ..םירחסמ ,סריבג םענעמוקעגפיוא ןֵא ,סרעטָאפ ןייז ..,ריבנ

 ינוי .םעד ,קיטש ענייז ןלעפעג רימ ;עזייר ,סרעּביײרש ןטנַאקַאּב םעד

 .ןעמיורט ,סעלערימ ,עריא--גנוריפ ,סעלערימ ,ריא--עלערימ ,יז ;סשטַאג

 (עתרעזנואג ;ןיא ל"גדא 'עלַא ריא ,ערײּב רימ,; ןופ ויסעסָאּפ דעד

 .ה"זַאא 'סנעמעלַא (ע)רעײא ,סנדײּב

 .היטנַאטסּבוס ןטייווצ םייַּב רָאנ טמוק סקיפוס-וויסעסַאּפ רעד (2

 ּביוא) 6 ןוא 5 ץוחַא ,ןּפיט עקירעּביא עלַא ןיא רָאפ טמוק סָאד

 רוחּב םעד ,סקיווייל טעָאּפ םעד :(ויסעסָאּפ ַא ןדליּב ללכּב ןענעק ייז

 ,סדיגנ המלש בר ,סדימש (םעד) לקנעי ,סָאקטיװק ּבייל ,סרעצעזה

 .סנַאמגערּב רבח (םעד) ,סלחר עמומ רעד

 ןייז וצ) ךיוא טמוקַאּב ןעמָאנןָאזרעּפ א ךָאנ וויטקעידַא ןא .1

 רק רעד עקשיפ :ס-- סקיפוס-וויסעסָאּפ םעד (סקיפוס-וויטַאד ןלַאמרָאנ

 עטנעי ,('ןעמורק םעד סעקשיפ, טשינ) סנעמורק םעד עקשיפ--רעמ

 .סרעקידוװענחצרַאװש רעד עטנעי--עקידווענחצרַאװש יד

 ןופ סקיפוס-וויסעסָאּפ םעד ןגָארטעגּפָא--גנונישרעד עקיזָאד יד ,9

 .רַאֹפ םיא טימ ןענעז סָאװ ,רעטרעװ עקידרעטײװ יד וצ וװיטנַאטסּבוס א

 -עלַארַאּפ ןופ ןצענערג יד רעסיױא ךיױא גנוטײרּפשרַאפ ַא טמוקַאּב--ןדנוּב

 ,'סהכרבל-ונרכז ןיּבר םעד, רָאפ םמוק ןצרּפ ײּב .ןװיטנאטסּבוס על

 .טשינ ויטנַאטסּבוס ןײק ללּכ ויא 'הכרבל ונורכז; שטָאכ

 םעד לטָאמ; זיא ?סנוח םעד לטָאמ; ןופ וויסעסָאּפ רעד .3

 רעד לייוו -- ,סקיפוס-וויסעסָאּפ ןיק טשינ טמוקַאּב "לטָאמ; ;"סנזח

 -ײװַצ סָאד ןוא ,טרָאװ ןטייווצ םייּב רָאנ ןעמוק טפרַאדעג טלָאװ סקיפוס

 .סקיפוס-ויסעסָאּפ םענעגייא ןייז ןיוש טָאה ("סנוח םעד;) טרָאװ עט

 ;ןטיײטַאּב ײרד טָאה "סנזח םעד לטָאמ, 4

 היטַאנימָאנ-טפיטש סנזח םעד לטָאמ

 : יסעסָאּפ-דײר סתח םעד לטָאמ (2

 ןוה םעד לטָאמ ןופ דײר יד (ג

 ,םנוה םעד לטַאמ ןפ רַײר ירד (6

  טָאה רע :גנויצ רעלעּפָאט טימ עיציזָאּפַא ןַא רָאפ טמוק'ס .8

 ?ךיזע וצ עיציזָאּפַא ןַא ןיא "רוחּב;--(.ּפָא) רוחֹּב ןטלַא ןַא ןעזרעד ךיז

 .ּברעװ םוצ ךיוא ךיז טיצ ןוא

 ,(לקיטרַאּפ) טרָאװ ןקיפליהַאּב ַא לָאמטּפָא טָאה עיציזָאּפַא ןַא 6

 ,(טסייה סָאד) .ה.ד ,סלַא ,רעדָא :ויטנַאטסּבוס םוצ יז טפעהַאּב סָא.װ

 ןּבָאה ,סרערעלקפיוא רע דָא ,םיליּכשמ יד :.ּפשייּב .ךעלמענ 1



 == ןפ| -

 זיא טרעדנוהרָאי .18 ןיא ;...לטימ ןקיצנייא םעד גנודליּב ןיא ןעזעגנייא
 ;שירענָאיצולָאװער ןעוועג סַאלק רעקידנעמוקפיוא ס'ל ַא ,עיזַאושזרוּב יד

 טייוו טייהיירפ יד זיא ,עקירעמַא ןיא . ה . ד ,טייהיירפ ןופ דנַאל םעניא

 .ןעמעלַא רַאפ טשיג
 רָאנ יװ דנעװנָא ןרעטײרּב ַא ןּבָאה ןעלקיטרַאּפ עקיזָאד יד 77

 :גנלעטש-טרָאװ עײרפ א רעײז טזָאלרעד 'סלַא; .עיציזָאּפַא ןַא ײב

 .ור ןופ רענעק סלַא ;ןדער ןעמונעג טָאה ,שיסור ןופ רענעק ס5ַּא ,עיניפ

 רענעק סלַא ןדער ןעמונעג טָאה עיניּפ ;ןדער ןעמונעג עיניּפ טָאה ,שיֿס

 עלעּפָאט "רענעק סלא; ןיוש טָאה עזַארפ רעטצעל רעד ןיא .שיסור ןופ

 | .גנּויצ
 יָאֹּפַא ןײק טשינ "רענעק םלא,; ןיוש זיא ָאד ,'רענעק סלא ןדער,

 ןײז טנעקעג טלָאװ'ס ןכלעװ וצ ,ויטנַאטסּבוס רענעי ָאטשינ לײװ ,עיציז

 ןופ גנוקריװ) 'יװה ןוא 'סלַאי ןעמ טרעטנָאלּפ לָאטַא .עיציזָאּפַא ןא

 'עק א קידנעײז--רענעק סלֵַא טדער רע :ןדײשרעטנוא ףרַאד עמ ..(שיסוד
 .רענעק ַא טרער סע יװ יװא--רענעק א יװ םדער רע ,רענ

 ּבייהנָא ,ןשטנעמ טָאטש ַא ,ןּפױרג טנופ ַא; ןטפעהַאּב יד 8

 רעד .ןויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ וצ ךעלנע יוּב ןטיול ןענעז "רעמוז

 טשינ ָאד ןטייטַאּב ןויטנַאטסּבוס ייווצ יד סָאװ ,רעּבָא זיא דיישרעטנוא

 .נגעג ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא .ה.ד) ןדנַאטשנגעג עשיטנעדיא ייווצ

 ינגעג ענעדישרַאפ ייװצ רָאנ ,(ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא דנַאטש
 .גנויצַאּב רעסיװעג ַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדנַאטש

 .ּבוס עכעלנע-לעלַארַאּפ עכלעזַא ןופ ּפיט רעטסקיטֿכ רעד ,9

 ַא ,טיורּב לקיטש א :ןעמָאנ-ףָאטש - ןעמָאנ-סָאמ זיא ןוויטנַאטס
 טלעג ןשָארג ןייק ,לפעל ץוט ַא ,טנַאװעג רעטעמ ַא ,רעטוּפ לטרעפ

 --'טָאטש;) ךעלּפעט טָאטש עצנַאג יד ,רעניֹוװנייא טייהרעמ יד ,טשינ

 ,םירוחּב עטַאשט ַא ,ארמג טַאלּב ַא (ךעלּפעט םוֿכס םעד ןופ סָאמ סלַא

 ,לרעּפ זלַאה ַא ,(רָאה םוֿכס ןופ סָאמ סלַא ּפָאק;) רָאה ּפָאק ַא

 רעטסומ סלַא רַאּבטכורפ רעיײז זיא עיצקורטסנָאק עקיזָאד יד

 רעטַאעט-רעמַאק רעשידיי רעשיכולמ רָאי ףניפ : .ּפשייּב .ןעגנודליּביינ רַאפ

 ךָאו ַא-=) קסיורּבָאּב ךָאװ ַא ,(...ןשיֿכולמ ןופ ץנעטסיזקע רָאי ףניפ--)

 -עג ןוא ןשיטילָאּפ תורוד עגנַאל ךרוד ,(קסיורּבַאּב ןיא גנוגנערּברַאפ

 .(רעיוד.ּבעל ןופ סָאמ סלַא--"רוד,) ןּבעל ןֿכעלטּפַאשלעז

 םשינ זיא ןעמענּפָאטש - ןעמענסָאמ ןופ עיצַאנילקעד ןגעװ .0

 ןוא ןװיטנַאטסּבוס עכעלרינלקעד טשינ ץלַא ןענעז סָאד - ןדער ךײש
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 -ּבוס ַאזַא ײּב ויטקעידא רעד רעּבָא (טשינ ויסעסָאּפ ןײק ךיוא ןּבָאה

 שַאלפ ַא ןפיק-ןײװ רעטיור ׂשַאלּפ ַא טײטש'ס ;ךיז טרינילקעד יטנַאטס

 +-ּבוס עדײּב זַא ,ןעטעננָא ןעמ ףרַאד עקַאט רעּבירעד ןוא .ןײװ ןטיור

 .ךעלנע-לעלַארַצּפ ןענעז ײז .,ה.ד ,לַאפגיוּב ןקיּבלעז םעד ןּבָאה ןװיטנַאמס

 ינָא רעקיטש יװ ;גנומיטשטימ-לַאפגיוּב ןופ ןעגנוגײנּפָא רָאפ ןעמוק'ס

 א ּבײל ןיא רָאנ ןּבילּבעג זיא ;(שיקרַאמ) ײז ןעמוק ערַאמכ רעטקילפעג

 .(רעפעּפ) ןיטוט םענעּבילּברַאּפ קַאז רעד ןוא טסָארּפ רעסײװ

 רעד ,לקיטרַא ןַא ןָא טמוק וויטנַאטסּבוס רעטייווצ רעד .1
 ,ןקימיטשַאּבמוא םעד ייס ,ןקימיטשַאּב םעד ייס ןּבָאה ןעק רעטשרע
 םוצ טפעהַאּב ויטקעידַא ןַא טמוק טּפָא .לקיטרַא ןוויטַאגענ םעד ייס
 +ןןעמָאנּפָאטש םוצ ךיז רע טיצַאּב טלַאהניא ןטיול שטָאֿכ ,ןעמַאנסָאמ

 רעטֿכידעג ַא ,(ייט יד רָאנ ,זָאלג סָאד טשינ זיא סיז) ייט זָאלג סיזַא

 .רָאה ּפָאק
 .ץַאזפיותצ וצ ָאד ןױש ךיז טרעטנענרעד םזילעלַארַאּפ רעד
 -רַאפ זיא'ס ןעװ--ןחיטנַאמסּבוס עכעלנע-לעלַארַאּפ ּפיט ַא ךָאנ 92

 ןךופ ןדײשרעטנא רעװש סע זיא לָאמַא) 'ןופ,; עיציָאּפערּפ יד טרָאּפש

 3רָאי ףוס ,יַאמ ּבײהנָא ,(ּבומש ןופ-=) ּבומש ןטײז עדיײּב :(ּפימ ןטשרע

 .סעיצקעסדײ .ָאריּבּבוו ,.פ .ק .לַא ןופ .ק .צ-= .ּפ .ק .לֵא .ק .צ

 .דלעפנעוָאר סירָאמ עידעגַארט

 ַא טימ "יוו,--ךיײיל גר ַאפ טייטש םזילעלַארַאּפ וצ טנעָאנ .3
 " .עמרָאפ זיא'ס רעכלעוו

 א יװ ןפיטש ;לגיופ ַא יװ טילפ רע :וויטַאנימָאנ ַא טימ 4
 "װ--) רענייק יו טליּפשעג ּבָאה'כ ןוד יװ ּביל םיא ּבָאה'כ ;קיזמ
 'יװ טגָאלק רע ;סעדַא ןיא טָאג יװ טּבעל רע ;(טשינ טליּפש רענייק
 סָאד יװ ,ןעגנַאגרַאפ ךיז שינעקנעּב ַא טימ ;געט ןיינ יד ןיא טנוה ַא
 ןןשטנעמ עלַא יו שטנעמ ַא ;(.ּפָא) גילפ (610!) עטקיניײּפעג ַא ןופ ןעמושז
 }(.רֹּבַא) עלוד יד יװ שינעפיול ַא ,המוהמ ַא ןָא טלַאפ ןשטנעמ ףיוא
 }רעטֿכיד יװ טסיצילּבוּפ רעמ ;רע יװ רעסערג ;טלעװ יד יװ טוג
 .שטנעמ ַא יו רעמ טשינ ךָאד זיא עמ

 א ייב יװ ןיצ ;ךיד יו םיא ּבילֿכ :לַאפניוּב ַא טימ 9
 .ןזָאלּב-רפוש רַאפ יװ ליטש ;(.ּפָא) סּפעש

 ײװ גולק רעמ ;רעגנעל יװ רעטיירּב :ּברעװדַא ןַא טימ .6
 יסע טסייה ךינּת ןטימ רימ ןענעז ;ךעלטנרָא יװ גולק רעֿכיג ;ךעלטנרָא
 (ע"ש) קיטרַאפ יװ סיורג ױזַא



 == 13 יי

 סע זיא ,טנגוי רעד ןיא ןעמ טּברַאטש :ּפיציטרַאּפ ַא טימ .7

 ןענופעג יו רעטלע רעד ףיוא

 ןיא, :יוזַא ןעמוק ןעק עמגַאטניס רענעכילגרַאפ רעד יב .8

 .ירעּפמיא יד טלוּב ױזַא סױרַא םשינ ןטערטמ דנַאל ןשיּבַארַא םוש ןײק

 ןיא יװ ,גנורעקלעּפַאּב רעשיּבַארַא רעד רעּביא ןמַאטדלַאװג עשיטסילַא

 קיבעטש יוזא זיּפש יװ ןוא ץרוק ױזַא ץילּב יװ ;('סעמע,) ענימסעלַאּפ -

 םענרעזײא ןיא טרעּבגע ךיז עדנַאטָאק יד טכַאנ ךרוד ןוא גָגמ ךרוד

 .(שטײט) ןליװ

 טשינ :יוזַא טטשינ ןעמוק ןעק עמגאטניס רענעכילגראפ רעד  ײּב

 .ןײלַא עװַאּפ יד יװ ,רעדעפ ענעדלָאג יד ױװַא

 טנַאירַאווניא 8

 -רַאפ ,עמגַאטניס ַא וצ טפעהַאּב טרעװ טנַאירַאװניא ןַא .9

 .סעמרָאפ ןופ ףליה רעד ןָא ,ךיז טייטש

 טײטַאּב רע ןוא ,ּברעװ ַא ייּב טפָא טמוק טנַאירַאװניא ןַא 0

 -רעּביא ,תּבשמוא ,םויה-דע :.ּב.צ .ל"גדא ,ךאזרוא ,דפוא ,טרָא ,טייצ

 ,ױזַא ;?ןיהּוװ ,ּפָארַא ,םייהרעדניא ,רעהַא ;זייוװדניק ,ןגרָאמ ,רָאיַא

 .ַא"א ?סָאװרַאפ ,רַאפרעד ,םיידיּב ,סיעֿכהלוצ ףיוא ,קערש ַא ,הייחמ ַא ;ןײלַא

 רעד ןעװ--וויטנַאטסּבוס ַא ייּב ךיוא לָאמַא טמוק טנַאירַאװניא ַאזַא

 טרָאּפשרַאפ ןיא םיא ייּב ןעװ רעדָא ,רעלַאּברעװ ַא זיא וויטנַאטסּבוס

 ערעוװש ַא ;טײהרעליטש סעומש ַא ;קירוצ ןוא ןיהַא טעליּב ַא :ּברעװ ַא

 זיא רעכלעװ ,שטנעמ-=) (.סנ) טרָאד שטנעמ ,ריד ייּב זנַאג

 .(טרָאד

 רעד ,ןּבױאנופ רעטשרע רעד :עיצקורטסנַאק רעדנוזַאּב ַא .1

 .ל"גדא ,סטֿכער (ןופ) רעטייווצ

 ,רעמונ .סָאמ ,לַאצ ןטייטַאּב סָאװ ,ןטנַאירַאװניא ןַארַאפ .9

 ינעָאנ רעמ ַא :ַא"א ןּברעװ טימ ,ןויטקעידַא טימ ךיז ןטפעהַאּב יז

 יװ ,ןסיו לָאז רע ןעװ ,ייו .ענייז ךָאד זיא יז ;ךיוה רעיז ;רעט

 זיא זנוא ייּב ;ןייש וצ זיא הלּכ יד -- ןורסח ַא ;(.צַאק) זיא יז ענייז

 ;(דייר ןופ) רעפיטש ַא רעײז ןעװעג רע זיא ,עלעגניי ַא ןעװעג

 ןַאמרעּב סנטשרע ןעװעג ןענעזס ;רערעל יו רעיצרעד רעמ זיא רע

 רע ;רעפיט ַא סנטייוצ ,רעגולק ַא סנטשרע זיא רע ...ןַאהַאק סנטייווצ

 (13) קיטַאמַארג עשידיי
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 ןצנַאג ןטימ . ןענָאקַאּב ךיז סנטייוצ ,ןרָאפ וצ ןעמוק סנטשרע ףרַאד

 : ..ןינע
 ,ךָאנ ,טייוו ,עלוּפַא ,ךַאסַא :ןעמוק ןעק וויטַארַאּפמָאק ַא ייּב ,3

 ,רעֿכײר ךַאסַא .ּביצ .ליפ ,ךיילגרַאפ ןיא טשינ ,ךרע ןַא ןיא טשינ

 .(גנורעדנּוװַאּב--טײיטַאּבייּב ןוויטקעיּבוס ַא טָאה "ךָאנ;) רעֿכײר ךָאנ

 : וויטַארַאּפמָאק א ייּב "רעמ, זיא ןרידנעמָאקער וצ טשינ 4

 .(קיניזטסּוװַאּב רעמ רעדָא רעקיניזטסּוװַאּב .טשנָא) רעקיניזטסּוװַאּב רעמ

 ייַּב ןלייט עקיסייטַאּב יד ךיוא ןרעהעג ןטנַאיוַאוװניא וצ .5
 לדגתנ ,ללּפתמ ,לחומ ,שרושה ןמ רקוע :ןּברעװ עשיטסַארפירעּפ ךַאסַא

 "ןרעוװ ,ןייזא טימ רָאנ ,טסּוװַאּב יו ,ךיז ןטּפעהַאּב ייז .וויזַאא

 ןענעק ייז .ןּבָאגוצ עלַאּברעװ יד ךיוא ןענעז ןטנַאירָאװניא .6

 ,ןּבָאגוצ עלַאּברעװ) רעטרעװ עקיפליהַאּב סלַא רָאנ טשינ ןעמוק רעּבָא

 .רעד .(ל"גדא טרָא ןטיײטַאּב) ןטנַאירַאװניא עקיטייטַאּב סלַא עקַאט רָאנ

 לָאמַא ןוא עיצַאנָאטניא יד רָאנ ּוו ,ןטייקיטיידייוצ ךיז ןעמוקַאּב ןופ

 טקוק רע :'לגרפ ;ןיימ םעד ןעניפעגוצסיוא טפלעה רדס-רעטרעוו רעד

 .קַא רעטרעװ עדייּב) ּפָארַא טקיוק רע--(טנעצקַא ןָא--"טקוק,) ּפָארַא

 --טקוקענּפָארַא טָאה רע :ןייז סע טעװ טײהנעגנַאגרַאפ ןיא }(טריטנעצ

 ּפָארַא ןקוק--ןקוקּפָארַא :וויטיניפניא ןיא ;ּפָארַא טקוקעג טָאה רע

 :טײטַאּב ןוויטקעיּבוס ַא טימ ןטנַאירַאװניא ןארַאפ .7

 ,םינּפַא :טייקרעֿכיז סרעדער םענופ דַארג יד סיוא ןקירד סָאװ (

 .טשרמולּכ ,רשפא ,ָאמּתסמ ,סיוא-טזייוו ,ךיז טֿכַאד ,סיוװעג

 וצ גנּויצַאּב עלַאנָאיצָאמע ענעי רעדָא יד סיוא-ןקירד סָאװ (2

 ךורּב ,ערה-יע ןָא :טדער עמ עכלעוו ןגעוו ,טקַאפ רעדָא ךַאז רעד

 הלגע-לעּב ַא :.ּפשייּב .ךעּבענ ,השקשינ ,הליחמ ,לידבהל ,רעדייל ,םשה

 ןענעז יז ;(ע"ש) דרעפ ַא לידבהל וצ ןשטנעמ םעד  ןֿכיײלגרַאפ לָאז

 ןּברַאטש טשינ השקשינ ןלעװ ייז ;(ע"ש) לזעלג ןרעטנוא ןעוועג הליחמ

 .רעגנוה רַאפ

 .סע טסיײה ,ללּכַא ,רוציקַא :ןדער ןופ ןפוא םעד ןענעכײצַאּב סָאװ 3

 -קרעמַאּב ןפור ןעמ ןעק ןטנַאירַאװניא עוויטקעיפוס יד ,8

 ןַא וצ רעדָא ּברעװ םוצ ךיז ייז ןעיצ טּפָא (עעואפ סו: רעטרעוו

 טשינ רעּבָא ,לָאמטּפָא .טפעהַאּב ןצנַאג םוצ--לָאמַא ,עמגַאטניס רעדנַא

 .סעיצַאנָאטניא-עמָאק טימ טלייטעגסיוא ייז ןרעוו ,קידנעטש

 .טוג אס, ןענעכעררַאפ ךיא ןעמ ףרַאד ןטנַאירַאװניא - וצ ,9

 :סעיצַאירַאו טימ) ל"גדא "?!טײקטלַאק ַאס !טײקמירַאװ .ַאס !טייק



-- 199 -- 

 ָאד ןעק ל"גדא "טייקטוג/ רעטרעװ יד ייּב (ַא"א !טייקטוג ארַאס

 ײז .ןװיטנַאטסּבוס סיוא ןיש סע ןענעז ,ןעמוק טשינ ויטקעידַא ןייק

 רעדנַא ןייק וצ טרינידרַאּבוס טשינ) קיגנעהּפָאמוא קידנעטש ןעמוק

 .(עמגַאטניס
 טשינרָאג ךיז ןטפעהַאּב סָאװ ,ןטנַאירַאװניא ןַארַאפ ,ףוסל .0

 .טפעהַאּב רעדנוזַאּב א ןײלַא ןדליּב ייז--רעטרעוו ערעדנַא ןייק טימ

 !ךַא !ייא !יוא :(?רעטרעוו-ףורסיוא,) סעיצקעירעטניא יד ןענעז סָאד

 רעפטנע סלַא) עי ,ָאי :רעטרעװ יד ןוא ,ל"גדא !עז !עט !יײה !עּב

 .ערעדנַא עקינייא ןוא ,עטינ !יסָאװ ,יײוװֿכ ,ןיינ ,(עגַארפ א ףיוא

 ןּבילּב סעּפורג עקיטרַאנדישרַאפ ץנַאג עלַא יד טא ץוחַא 1

 טשינ ךעלמער יד ןיא ןעייג סָאװ ,ןטנַאירַאװניא קינייו טשינ ךָאנ

 ינוזַאּב ַא טנַאירַאװניא ןדעי רַאפ יצ עֿכעלטע עדעי רַאפ ןפאש .ןיירַא

 .לַאנַאיצַאר טשינ זיא קירּבור רעד

 .סיוא יד ןיא) רעגײזַא ,ןגעווטעניימנופ ,ַאנ ,בוט-לזמ :.ּפשייּב

 .(ל"גדא "רעגייזַא ייווצ, ןקירד

 .רַאפ טײטַאּב ןטיול טפרַאדעג ןטלָאװ ןטנַאירַאוװניא ךַאסַא .9

 רעדיו ,הלּכ סיוא :קיטייצנייא סעקירּבור ייװצ וצ ןרעװ טנֿכערי

 ;(עיצַאגענ טימ טײיטַאּב-טיײצ ןופ גנודניּברַאפ א ,טשינ ןיוש--"סיוא;) דיומ

 ירַאפ--"גייפ ַא; ;ןושל-רעדניק ןיא) !עקצַאצ ענייש ַאזַא וטסָאה גייפ ַא

 ןיא ןעמ טגיל יוא ;(גנויצַאּב רעלַאנָאיצַאמע טימ עיצַאגענ ןופ גנודניּב

 רעלַאנָאיצָאמע טימ טייטַאּב ןפוא ןופ גנודניּברַאפ -- "יוא;) !דרעירד

 טפעהַאּב'ס לייו ,עיצקעירעטניא ןייק טשינ ָאד זיא "יוא; ;גנויצַאּב

 :רעטרעװ ןפיוא וליפא ָאד טקריװ "יוא, ;םרָאװ רעדנַא ןַא טימ ךיז

 םענופ טייקוויטקעיּבוס ןיא ןוא עיצַאנָאטניא רעד ןיא רעּבָא ;(797) רדס

 טסנעק ;!רע טגניז ,ייא ;(עיצקעירעטניא קיטש ַא ךיז טליפ טייטאּב

 -עג ,טייקכעלגעמ ןופ גנודניּברַאפ--"לָאמַא;) ּפַאלק ַא ןּפַאֿכ לָאמַא ךָאנ

 .(סנַאינ-טיײצ ַא ךיוא ,ךיז טכוד ,ןוא דַארג-טייקרעֿכיז רעסיוו

 טָא -="יוזַא;) ...גנרעה טנופ ַא ,טױרּב טנופ ײרד :יױזַא ןפיוק'טס

 (רעטנא ײז טדײש סנַאװנ ַא סעּפע רעּבָא ,סָאװ

 רעד .ל"גדא תּבשמוא ןופ טײמַאּב רעד זיא טנַאסערעטניא 65.ס03

 ןײמ ןיא) טײטַאּב (חסּפמוא ,תּבשמוא) ןעמָאנ:טײצ ַא ײּב --מוא םקיפערּפ

 א םימ ןדנוּברַאפ אקװד רָאנ ,טנעמָאמ.טײצ ַא טושּפ טשינ (טקעלַאיד

 ןײג; ןוא 'תּבשמוא ןּבײרש, 'לגרפ .לעּפַאּב רעדָא טָאּברַאפ ןזעיגילער

 עיגילער עשידי יד םירָאװ ,'תבשמואי טשי "'טסאװצ תבש



 יה וושט יה

 3ןגָאז טשינ ןעק עמ ;(תּבש יּבגל ןײגטסאגוצ םעד טשינ טריטנעמַאלגער

 ןסע, טגָאז עמ זַא :'ךוּב םעײנ ַא טנעײלעגרעּביא ךיא ּבָאה חסּפמוא,

 רַאּפ סע טלַאה רע רעדָא-רעדער רעד זַא ,סע טיטַאּב "חסּפמוא ץמה

 .ןעניז ןיא רע טָאה ,סע טגָאז רע תעּב ,סלַאפנדעי רעדָא ,הריבע ןַא

 ךעװ .הריבע ןא-ץמח טײצ:הסּפ ןסע זיא עינילער רעשידי רעד טױל זַא

 ןּבעגצ טימרעד ןעמ טעװ ,'קיטסנידמוא; טרָאװ ַא ןצונַאּב לָאז עמ

 7 .רעטקַארַאכ ןזעיגילער-יזַאװק ַא סעּפע גָאט ןקידקיטסניד םעד

 ןא ,רעלעיצעּפס א רעײז זיא ,'תּבשמוא; ןיא יװ ,טײטַאּב אזַא

 ממענרַאפ ללכּב שטָאכ) קיטַאמַארג וצ רע טרעהעג ךָאד ןוא ;רעגנע

 -עיצעּפס ,ערעגנע טימ ןוא ,ןטײטַאּב ערענײמעגלַא טימ קיטאמַארג ךיז

 רעד סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד .(קיסקעל ךיז טמענרַאפ ןטײטַאּב ערעל

 ַא ךרוד - טנעמעלע ןלַאמרָאפ ַא ךרוד ןפַאשעג םרעװ טײמַאּב רעקיזָאד

 ירענײמעגלַא ןִַא סע זיא ,ןגָאז וצ ױזַא ,'לעיציפָא, .ה.ד ,(.םוא) סקיּפערּכ

 .רעטרעװ עטלײצעג ײּב זױלּב םדנעװעגנָא רע טרעװ שיטקַאּפ רָאנ ,טײטַאּב

 ,ןטנַאי-זוניא עקיטיײטַאּב עטֿכַארטַאּב טציא זיּב יד ץוחַא 4
 ן'= רעטרעװדניּב ,סעיציז;סערּפ :עקיפליהַאּב ןַארַאפ ךָאנ ןענעז
 וטימ ןעמַאװצ ;'עוו טכַארטַאּב ןלעװ ייז ,ןעלקיטרַאּפ ענעדישרַאפ

 .ןענידַאּב יז עֿכלעװ ,סעמגַאטניס עקיטײטַאּב ענעי

 עיציזָאּפערּפ 9

 ךעק סָאװ ,טרָאװ קיפליהַאּב ַא זיא סָאד--עיציזַאּפערּפ .ס

 עמגַאטניס זיאס רעכלעוו ַא וצ וויטנַאטסּבוס ַא ןטפעהַאּב וצ ףיוא ןעניד
 ׂ .ויטאד ןטימ קידנעטש טמוק ןוא

 --ןיא ,ןיא ,רעּביא ,רעטנוא ,רעסיוא :ןענעז סעיציזָאּפערּפ .6
 ,ןגעק ,ןגעקַא ,ןגעקנַא) ןגעקטנַא ,ןָא ,ןטימניא ,ןײרַא -- ןיא ,םורַא
 ,תעשּב ,תעּב (לקסיּב) זיּב ,(ייּב) ַאּב ((ףיא) ףַא ((טָאטשנָא) טָאטשנַא
 ,טייז) טניז ,ןגעוו ,(רעטניהַא) רעטניה ,(ךרודַא) ךרוד ,עגונּב ,םוקמּב
 ,'ןּבענ טשינ רעּבָא ,םעל) ןּבעל ,טיל ,ץָארט ,(ץֹוחַא ץוח ,(טייצ
 ,יּפילע ,ךָאנ ,חוּכמ ,דצמ ,טימ ,תמחמ ,םשל ,דובּכל ,תבוטל ,יּבגל
 ,ּפָארַא -- ןופ .ןָא -- ןופ ,ףיוא -- ןופ ,ןופ ,ייּברַאפ ,רַאפ ,עזַאּפ ,ברע
 -געק ,ןייק ,ּבילוצ ,(ןשיװצ) ןשיוווצ ,וצ ,ןגעוו -- ןופ ,סױרַא -- ןופ
 .ַא"א רעּביא

 ךַא ,(ויטַאד ןיא) וויטנַאטסּבוס ַא טנידַאּב עיציזָאּפערּפ ַא 7



 טא וי 1

 לקיטרַא םוצ ךוּפיהל זיא ןוא טנַאירַאװניא ןַא ,ּברעװדַא ןַא ,וויטיניפניא

 "ןדער ןיא טלַאה רע; ןיא :לטימ-:ריוויטנַאטסּבוס ןייק טשינ לָאמטּפָא

 :.ּפשייּב .ויטנַאטסּבוס ןייק טשינ "ןדער, זיא-

 :ןוויטנַאטסּבוס טימ )1

 רעד, טפעהַאּב "ןופ,--ןוז רעמירַאװ רעד ןופ ןלַארטש עטשרע יד

 ףיוא ךיז טּפַאֿכעגסױרַא ;?ןלַארטש (עטשרע) יד, וצ "ןוז (רעמירַאװע)

 .כיל רעיירפ סטָאג) טפעהַאּב "ףיוא ,--טלעוו רעקיטכיל רעיירפ סטָאג

 ."ךיז טּפַאכעגסױרַאג וצ "טלעוו (רעקיט

 -גיז ייּב טלַאה גָאט א ;ןייג ןיא טלַאה רע :וויטיניפניא טימ (9

 ךָאד ;ךיילג טשינ זיא ןגָאז וצ ןגָאז ;ןריּפוקֶא ןופ ןימרעט רעד ;ןעק
 יז }(.סנ) ןצָאלג וצ ןגיוא יד רימ ףיוא ןופ טנײװעגּפָא ךיז יז טָאה

 .(.גרעּב) ןעלקָאש ןייא ןיא ןטלַאהעג ייּברעד ךיז טָאה;-

 ןגױא יד ןיא ןרירעמעש סָאװ ,סעטַאמש יד :ּברעװדַא טימ 63

 םיא רַאפ ןעװעג זיא סָאד ;(שטייט) יולּב ןוא ןירג ןוא זָאר טימ

 (ע"ש) רעגרע ןופ רעגרע

 ,היטנַאטסּבוס ַא ןטפעהַאּב וצ ןעניד ךיוא ןעק עיציזָאּפערּפ א 8

 רע .ה.ד ,שיט ןרעטנוא ןוּפ טכירק רע :עיציזָאּפערּפ ַא ןױוש טָאה סָאװ

 ןעק עמ ,סקירעּביא .ןטרָאד "ןופ, טכירק ןוא "שיט ןרעטנוא, ןעװעג זיא

 ."ןרעטנוא ןופ, עיציזָאּפערּפ עטצעזעגפיונוצ סלַא--שרעדנַא ןעמענּפיוא סע

 ,גוטּפעהַאּב וצ טשינ טניד עיציזַאּפערּפ ַא ןעװ ,ןלַאפ ןַארַאפ .9

 טימ-"ײּב ,םורַא ,ןגעקטנַאי :עיצקנפ עקידנדליּבטרָאװ ַא סיוא-טסיפ רָאג

 א עכעלטע ײּב ,טרעדנה ןגעקטנַא :טײקידכרעּב טײטַאּב ןעמָאנ.לָאצ ַא

 .רעגײזַא 5 םורַא ,קיצעּביז

 .נדליּבטרָאװ ַא םָאה 'ַא רַאפ סָאװ, קירדסוא םעניא 'רַאפ, רױא
 א ן

 .עיצקנופ עקיד:

 .היטַאד ןטימ ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ןעמוק סעיציזָאּפערּפ עלַא .0

 ויסעסָאּפ ןטימ טּפָא ןעמוק "ןגעוו--רַאפ ,ןגעוו--ןופ , סעיציזָאּפערּפ יד

 ןופ :(עיציזָאּפערּפ רעד ןופ ןלייט עדייּב ןשיװצ ךיז טלעטש רעֿפלעװ

 'וצסיוא ץנעדנעט ַא רעּבָא ךיז טקרעמ'ס .ןגעװ סרעדניק עניילק יד

 יַאּב .ה.ד .ערעדנַא טימ סעיציזָאּפערּפ ייווצ יד ןופ ץונַאּב םעד ןֿכײלג

 ףע"ש) "ןגעװ רעדניק ןופ לעיצעּפס, .ּב.צ ,וװיטַאד ןטימ יז ןטפעה

 ץנעדנעס רעדעי יוו) וויסערגָארּפ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ץנעדנעט אזַא

 .ןרעװ טציטשעג ףרַאד ןוא (ןעמַאנסױא לָאצ יד ןרענעלקרַאפ וצ

 זַא ,רָאלק ָאליממ זיא ויטַאה םימ עיציזָאּפערּפ ןגעװ ללּכ םענופ



 -דיאוטש .-ר

 ,(שטײד ןיא ןוא) שיסור ןיא סָאװ ,דיישרעטנוא רעד ָאטׂשינ זיא שידײ ןיא
 ןפיוא םציז רע :'!ןיהּוװ ןוא "?ּוח, עגַארפ רעד ףױא לַאפנױּב ןשיװצ
 .לַאפניוּב רעקיּבלעז רעד ןלַאפ עדײּב ןיא--םיוּב ןפיוא םטכירק רע--םיוב

 +-טפַא ןרעדָאפ סָאװ ,(רעטרעוװ ַא"א) ןּברעוװ ןַארַאפ ןענעז'ס .1

 ןופ ןכַאל ,ףיא ןטרַאװ ,ףיוא ןפָאה :עיציזָאּפערּפ ענעי רעדָא יד לָאמ
 .רַאפ טימ ןעמוק ּברעװ רעקיּבלעז רעד ןעק רעּבָא בור סָאד .ו"זַאא
 (טניט) טימ ןּבײרש ,(רבח ַא) וצ ןּביירש :סעיציזַאּפערּפ ענעדיש

 ,.ו"זַאא (ךיז) ןגעוו ןּביירש ,(וועיק) ןיא ןּביירש ,(ריּפַאּפ) ףיוא ןּביירש

 יד ןפורנָא ןעמ ןעק עיציזָאּפערּפ ןיא גנומיטשטימ .2

 ַא לָאמטּפָא טרעדָאפ ּבָאוצ ןלַאּברעװ ַא טימ ּברעװ ַא סָאװ ,גנונישרעד

 - ףױרַא : ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ןטימ טכערּפשטנַא סָאװ ,עיציזָאּפערּפ עסיװעג

 ןעמוקפיורַא ,םערוט ץיּפש ןפיוא ןקוקפיורַא ,םעדיוּב ןפיוא ןײגפױרַא) ףיוא

 ,ר"זַאא ןופ--ּפָא ,םימ--טימ ,ןופ--סױרַא ,(קנַאדעג ןפיוא

 -טנַא רעד טרעדָאפ ,וויטַאקַא ןַא טרעדָאפ ּברעװ ַא ןעוו .5

 .רַאסױא :"ןופ, עיציזָאּפערּפ יד וויטנַאטסּבוס רעלַאּברעװ רעקיכערּפש

 ןופ רעטעּברַאסױא ןַא ,רעדעל ןופ גנוטעּברַאסיױא יד--רעדעל ןטעּב

 'ַא יװ ,ייס ןעמוק ןעק ויטיניפניא רעטריוויטנַאטסּבוס רעד ;רעדעל

 .(489) "ןופ, טימ ,ויטנַאטסּבוס ַא יו ,ייס ,ויטַאזוקַא ןטימ ,ּברעוװ

 +רעוו רעד טרעדָאפ ,וויטַאזוקַא ןייק טשינ טרעדָאפ ּברעװ ַא ןעוו

 ,ּברעװ רעד סָאװ ,עיצקורטסנָאק עקיּבלעז יד לָאמַא וויטנַאטסּבוס רעלַאּב

 טימ שינעגענַאּב ַא-ןצעמע טימ ןענעגעגַאּב ךיז :ערעדנַא ןַא לָאמַא

 -אנַא טיול) ןצעמע וצ גנורעדָאפ ַא-ןצעמע (ןופ) ייּב ןרעדָאפ ,ןצעמע

 .?'ןצעמע וצ גנורעדָאפ ַא ןלעטש, טימ עיגָאל

 ,ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ַא ןופ רעטנוא ךיז טדייש עיציזָאּפערּפ ַא 4

 -ּפִא ןיא טרָא ןייז טייּב ּבָאגוצ רעלַאּברעװ ַא סָאװ ,טימרעד ,סנטשרע

 -- לפעל ַא טימ-םעעֿכ :ּברעװ ןופ עמרָאפ-טייצ ןוא .סודָאמ ןופ גנַאה

 טימ ןעמונעג ּבָאה'ֿכ--לפעל ַא טימ םעעכ ,לפעל ַא ןעמונעגטימ ּבָאה'כ

 ,טריטנעצקַא זיא ּבָאגוצ רעלַאּברעװ ַא סָאװ ,טימרעד ,סנטייווצ ,לפעל ַא

 .טשינ עיציזָאּפערּפ ַא

 -רעד רעטנוא ךיז ןדייש (668) טרָאװדניּב ןוא עיציזָאּפערּפ .615

 ךיא, :לַאפגיוּב ןדעי טימ ןטפעהַאּב ךיז ןעק טרָאװדניּב סָאװ ,טימ

 טימ ךימ ,ריד טימ ךיא :רעּבָא ,ךיד ןוא ךימ ,ריד ןוא רימ ,וד ןוא

 ; .ויטַאד ַא ָאקװד טרעדָאפ עיציזָאּפערּפ ַא }ריד

 ןדישרעטנוא ;טנַאירַאװניא רעקיפליהַאּב ַא זיא עיציזָאּפערּפ 6

 ייד יי
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 הי ןספ =

 ךױא טרעדָאפ רענעי ּבױא לַאֹפ ןיא ,טנַאירַאװנא ןקיטײמַאּב ַא ןופ יז
 -ַאּב דַארג יד עלָאר ַא טליּפש ָאד :טשינ ויטקעיּבָא ןעמ ןעק ,ויטַאד ַא
 ; םשײּב .טנַאירַאװניא רענעי רעדָא רעד רָאפ.טלעטש'ס סָאװ ,מײקיטײמ
 לײװ ,עיציזָאּפערּפ ןײק טשינ סיװעג זא 'סנטײװרעדנופ טײנ רע;
 ןײק טשינ ךױא זיא 'ײּברַאפ טײג רע, ;װימַאד ןײק טשינ םרעדָאפ'ס
 טײג רע; ;װימַאד א ןָא (םסקעמ םעד ןיא) זיא'ס לײװ ,עיציזָאּפערּפ
 ןא םושּפ םע זיא יצ :קּפס ַא ןפורסױרַא ןיוש ןעק-"ּבוטש רעד ײּברַאֿפ
 .לומ, יװ טקנופ) ליטַאד א לַאּפ םעד ןיא טרעדָאּפ רעכלעװ ,טנַאירַאװניא

 זיא'ס רעדָא ,(װיטַאד ַא טימ טנַאירָאװניא ןַא ךױא זיא'ס סָאװ ,"ריד בֹומ
 רָאנ; ןיא .קיטכיװ טשינ עגַארפ יד זיא ׂשיטקַארּפ .עיציזָאּפערּפ א אקװד
 ןעמעננָא רימ ןלעװ (.רּבַא) "טיונעג ךיז יז טָאה ...ּבילוצ ןריא ןַאמ םעד
 ריט ;רדס.רעטרעװ ןרעּביא זױלּב טנַאירַאװניא ןקימײטַאּב א ראפ 'ּבילוצ,
 ,היטנַאטסּפוס ןכָאנ ןײטש לָאז עיציזָאּפערּפ יד ,ןליּפשײּב ןײק םשינ ןּבָאה
 טקעטשעג ןּבָאה עקלמראײלוש רעד טימ ןציּפשרעטסױלק ײװצ יד, ןיא
 ןענעז (.גרעּב) "טלַאמשעג עשיטָאמטש עלא .רעכעה ,רעכעד יד רעכעה
 .ערפ, ַא רַאּפ ,עיציזָאּפערּפ ןימ א רַאפ 'רעכעה, ןעמענוצנָא טגײנעג רימ
 ."ּברעװדַא ןטריטיזָאּפ

 ןקימיטשַאּב ןטימ ןסיגפיונוצ ךיז ןַענעק סעיציזָאּפערּפ ךַאסַא .7
 דער טלָאמעד טרעװ רעכלעװ ,רעד ,םעד לָאצנייא רעד ןופ לקיטרַא
 ,ןפיוא--רעד ףיא ,םעד ףױא :ם- רעדָא ן-- וצ (טצריקרַאפ) טריצ
 ןטימ ,גרַאּב םעד ףיוא--גרַאּב ןפיוא :.ּפשייּב .םוצ--רעד וצ ,םעד וצ
 .טנַאה רעד טימ--טנַאה

 -םיונוצ ַאזַא וצ לגוסמ ןענעז סָאװ ,סעיציזָאּפערּפ יד ןענעז טָא

 --ןיא ;ןרעּביא--רעּביא ;ןרעטנוא--רעטנוא ;ןרעסיוא--רעסיוא :סוג
 םייּב ,םַאּב--ייּב ; ןפיוא--ףיוא ; ןטָאטשנא--טָאטשנא ;םענָא--ןָא } םעניא
 --רעטניה ; ןכרוד--ךרוד ; ןתעשּב--תעשּב ; ןתעּב--תעּב ; ןזיּב--זיּב ; ןייּב
 --ךָאנ ;(?) ןדצמ--דצמ ;  ןטימ--טימ } ןטיול--טיול ; ןצוח--ץוח ; ןרעטניה
 .ןּבילוצ--ּבילוצ ;םוצ--וצ ; םענופ--ןופ ; ןרַאפ--רַאפ ; ןֿכָאנ

 ײװ רעטּפָא רָאפ-ןעמוק וו"זַאא "םוצ ,ןרעטנוא , סעמרָאפ יד .8
 ."ךעלצעזעג, סניײײאצלַא ןענעז עדייּב רעּבָא ן"םעד וצ ,םעד רעטנוא

 ,"ןרעטנואא ףיוא "רעד רעטנוא, ןופ טייּברַאפ םעד ךייש זיא סָאװ
 גנוניישרעד עקיזָאד יד ךיא ּבָאה ,ל"גדא "ןפיוא, ףיוא "רעד ףיואמ
 עסיװעג ייּב רָאנ רָאפ טמוק יז זַא ,ךיז טכַאד .טנרעלרעד קינייװ ךָאנ
 .ןויטנַאטסּבוס
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 .. :'רעד, טימ עיצזָאּפערּפ ןופ םוגפיונוצ ןופ ןליּפשײּב עכעלטע

 סױרַא טמוק ..ןעמיװש ערעזָא רעד ןיא ..ערעזָא עסיורג א ָאד ןיא סע

 םיײּפ ...לכײט יד ...ן(קינער) ...ערעזָא םוצ ןטרָאג ןיא עלעדײמ ןײלק ַא

 ;(םילשמ סװָאלירק ןופ גנוצעזרעּביא סנַאלּפַאק) לכעטסַאּפ ַא טציז לכײט

 ףרָאד םנופ - ףרָאד יד ;(.רֹּבַא םיש ןיא ןעמַאמ םיּב רעדניק יװ

 עלעסקיש רעד ןוטעג קניװ א ...עלעסקיש ןפױא קוק א םוט ;(װָאסרעּפ)

 .(סינּפיק)

 םעד ('טרָאּפשרַאפ,) קירעּביא טכַאמ 'יּפ.לע, עיציזָאּפערּפ יד .9

 ןוא ,טקעלַאיד ןײמ ןיא .קיזיפ יּפ.לע יד יּפלע :לקיטרַא ןקימיטשַאּב

 ,(ָאטשינ זיא 'םעניא,) ןיא :רעהַא ןרעהעג ,ערעדנַא ןיא ךיוא זײװלײמ

 - 'םענופ,) ןופ ,םעל ,ןגעװ ,('לַאזקָאװ םורַא,) םורַא ,ןגעקטנַא ,ןטימניא

 טשינ ײז ןרָאּפשרַאּפ "רעד, ןימ ןטײװצ ןופ לקיטרַא םעד רעּבָא ;(ָאטשינ

 ףןעמָאנ ןשיפַארגָאעג ַא טימ רָאנ טמוק 'ןייק , .קידנעטש

 .ַאּפ ןסיװעג ַא ןיא רָאפ ןעמוק'ס ּוװ ,ןקורדסיוא עקינײא ןיא .0

 טרעװ ,סעיציזָאּפערּפ ײװצ רעדָא רענײא םימ ןװימנַאטסּבוס ײװצ םזילעלַאר

 .רָאי וצ רָאי ןופ :לקיטרַא רעד טרָאּפשרַאּפ

 ַא ןײלַא וויטַאד רעד יװ ,עיציוָאּפערּפ א טייטַאּב ללכב 1

 רעדנַא ןַא וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,טקעיּבָא ןַא ,"טקעיּבָא ןטייוװ

 ױװ (תוכייש) עטנעָאנ ַאזַא טשינ ,ןמיס ַא וצ ,גנוט ַא וצ ,טקעיּבָא

 .ויטַאזקַא ןַא טנכײצַאּב'ס

 טנעלַאװיװקע טעמּכ (ויטַאד ןמימ) עיציזָאּפערּפ ַא זיא לָאמַא 9

 .רימ רַאפ ףיױק-רימ ףיק ,םיא וצ גָאז -םיא גָאז :װימַאד ןזיולּב ַא טימ

 ןיא יװ ,ןלַאפנױּב רעמ ןַארַאפ זיא ןכַארּפש עקינײא ןיא 3

 .ָאּפערּפ ַא ךרוד טקירדעגסױא שידײ ןיא טרעװ סָאװ ,סָאד ןוא ,שידײ

 יד, ;ןײלַא לַאפנױּב ַא ךרוד טקירדעגסױא לָאמטּפָא ןטרָאד טרעװ ,עיציז

 .וװסגזמ חהפקסא --'ענעפ א טימ ןבײרש; ,םואהוװפ שאפתא--'לוש ןופ גנוקריװ

 (עשיטעטניס רעקינײװ) עשיטילַאנַא רעמ ַא סלַא םױרַא ָאד טערט שידײ

 .שיסור יװ ךַארּפש

 .ןטײטַאּב ענעדישרַאּפ בור סָאד טָאה עיציזָאּפערּפ עדעי .4

 -עטייצ ערעדנַא ,םיוּב ןפיוא ןכירק :עקידעטרָא ןענעז ןטײטַאּב עקינייא
 ןגָאלק :עקידעכַאזרוא ערעדנַא ,לָאמ ןטייוצ ַא ףיֹוא ןגײלּפָא :עקיד
 .א"א ,לזמ ןפיוא

 סעיציזָאּפערּפ עלַא ןופ טײטאב-טנרג רעד זַא ,טלַאה עמ 8

 ןלַאפ עקינײא ןיא .רעטערקנָאק עמַאס רעד סלַא ,רעקידעטרָא ןא זיא
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 ןַא וצ םײטַאּב ןקידעטרָא ןופ גנַאגרעּביא םעד ןּפַאכ םנײה ךָאנ ןעמ ןעק

 םרעװ גנוקריװ יד - גנוקריה רעד רעטנוא ןעניּפעג ךיז ;ןרעטקַארטסּבא

 ךיז טניפעג רע ןוא ןשטנעמ ןרעּביא ךַאז ַא סעּפע סלַא ,טלעטשעגרָאפ;

 .ןטנוא

 .ןטײטַאּב יד ןזייו סָאװ ,ליּפשייּב עכעלטע ןענעז טָא 6
 :סעיציזָאּפערּפ יד ןופ טײקיטרַאנדישרַאפ

 .וא ;םערָא ןרעטנוא לקעּפ ַא טלַאה ;שיט ןרעטנוא :רעטנוא
 ערעל יד ןעמ טײטשרַאפ קיטַאמַארג טרָאװ ןרעטנוא ;גנוקריוו ןרעטי
 טניימ קיטַאמַארג טרָאװ ןטימ, :רעּבָא רעכעלשידיי) סעמרָאפכַארּפש ןופ
 .("...ןעמ

 ;קלָאפ ןרעּביא טשרעה ;דמַאז ןרעּביא ךיז טנַאּפש ;רעּבא .7
 לָאמ ייווצ--(ע"ש) ריד רעּביא רעזייה יד רעּביא ןייג ןפרַאד לָאז עמ
 א טגָאז ,ךוּב ַא רעּביא ץיז ךיא ;ןטײטַאּב ענעדישרַאפ טימ "רעּביא,
 .ךוּב א ןענעבנג רַאפ טצעזרַאפ זיא סָאװ ,בנג

 רימ יװ ;ןשַאלּפ יד ןיא דעמ ,ןשַאט יד ןיא טלעג : ןיא .8
 יד ןיא שיילפ לקיטש ַא ןָא טשינ ןעמ טקוק ;הדגה רעד ןיא ןגָאז
 ןיא ןירַא ;ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא ;דרע'רד ןיא ייז ּבָאֵה ךיא ; ןגיוא

 .ַאר ןיא טענעטעגניירַא טָאה עזורק ;טָאג ןיא ןענעקייל ,ןּבײלג ; סעּב
 יד רעטעּברַא יד ןעמ טיג ןקירּבַאפ ךַאסַא ןיא ;(.ּפָא) ןשטיװָאניּב
 יד ןּבעג יז לָאז עמ ןעװעג טלָאװ רעסעּב -- ןטרעװנָאק ןיא תוריֿכש
 רעקילײה רעד ןיא ;(גנוטייצ ַא ןופ ץיוװ ַא) טייצ רעד ןיא תוריכש
 .רעטרעוו--(ןייטשנרעּב) ץנַאװ ערַאד ַא וליפא ,ץלַא ןעמ טניפעג ָארמג
 ."ןיא , טימ ליּפש

 .טלעג ןָא ןּבילּבעג זיא רע ( ;ןָא .9

 ןייטש :טנַאװ ןָא ּפָאק ןּפַאלק ךיז ;ןצעמע ןָא ןענָאמרעד ךיז (2
 .טייז ַא ןָא

 ; םידיגנ יד ףיוא ןגָארטעגפױא ;לקנעּב ַא ףיוא ןציז ; ףיוא .0
 ַא ןרָאװעג זיא רע זַא ,םיא ףיױא טגָאז עמ ;םיא ףיוא וטסגָאז סָאװ
 ירד ףיא לטרעפ ַא ;רעטֿכעלעג ַא ףיוא ןיימ'כ ; ריבג

 םיא ןעמ טזָאל סָאד }!ריד טימ זיא טָאג ;רימ טימ םוק ;טימ .1
 טימ ןדער ;(ע"ש) ןרָאי טימ ןייז ייז ןלָאז } (.ּפָא) לדיימ ןטימ ןיילַא רעּביא
 טימ ;ןצעמע טימ ןענרעל :(ע"ש) !ענעדיי ַא טימ טענעט טייג ;ןצעמע
 ןפערט ;ןרעטש םעד לֿפיט ַא טימ טשיװעגּפָא ; ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד
 ןייג ןסעלּפָאטרַאק ןייק טימ ןּפָאטש טשינ ךימ לָאז עמ ;ןייטש ַא טימ



 .כײלג ַא טימ רע טרעפטנע ;טקעטשעגמורַא סעקניזָאר טימ ;געװ ןטימ

 -ַאּב ךיז ;תורישע טימ ןעמירַאּב ךיז ;ײלַאקַאּב טימ ןעלדנַאה ;לטרעװ

 ןטימ ןּביל ;עדנוקעס ַא ןיא רעטעמ 100 ןופ טײקֿכיג רעד טימ ןגעװ

 טָאה רימ טימ סָאװ ;טכיל-גָאט ןטימ ןענַאטשעגפיוא ; ןצרַאה ןצנַאג

 ןיַײרַא דרע רעד ןיא ןייג ךייא ייז ןזָאל ;םיא טימ ךיא ; ןפָארטעג

 גטריטנעצקַא --"ןטימ,-- (ע"ש) קינדַארוא ןטימ וװַאטסירּפ רעד ,עדייּב
 רעסיורג רעד ןיּב ךיא זַא ,ןעמירַאּב ןייג טשינ ךייא רַאפ ךימ לע ךיא

 שטנעמ ַא ;(ע"ש) ףָאזָאליפ ןסיורג ןטימ ,רשוע ןסיורג ןטימ ,ןדמל

 }ןרָאי טימ ךַאסַא ;ןדיי טימ טָאטש ַא ;ןישר טימ שמוח ;ּפָאק ַא טימ

 :(ע"ש) טפַאשטנַאקַאּב ןייד טימ ריד בוט.לזמ ;רעּב ַא טימ השעמ ַא

 ַא ןּבַאה טסוד ;חסּפךָאנ ןעמערַאװ ןטימ ןדירפוצ ;סנטָאש טימ לופ

 ויא סנייא טימ סנייא ;קירוצ רָאי יירד טימ ;רימ טימ ךיילג/ קלח

 .שטַאילק-שטַאילק ךעלסיפ יד טימ ;ייווצ

 ןטילפ תץעטיור טימ ליו ךיא :עוארפ ןיא זיא ןטיײטַאּב ייווצ

 רע - ?רע טלדנַאה סָאװ טימ ;(.פָאה) טלעװ רעסיורג טימ ןענעט
 ךָאנ קידנּבָאה טשינ ,ןטַאט ןטימ ןעמַאווצ .ה.ד) ןטַאט ןטימ טלדנַאה

 .(טפעשעג ןגייא ןייק

 רַאפ ןּבָאה ארומ ;המחלמ רעד רַאפ ןעװעג זיאס ;רךַאפ 92

 ןפָארטשַאּב ןטלעג רַאפ ןפיוק ;ןצעמע רַאפ ןלעטשנייא ךיז ;ןצעמע

 רעד רַאפ ןעמענ ךיז ;םיא רַאפ רעסעּב טסיּב וד ;דניז ַא רַאפ

 .טעּברַא
 :רעּבליז ַא טימ ןקעטש ַא חלג ַא טפיוק סָאװרַאפ : ןטייקיטיידייווצ

 ןעמ טָאה--!המחלמ וטסטלַאה ןעמעװ רַאפ ;טלעג רַאפ -- ?עקלַאג רענ
 רענעי .ה.ד) ןוז סגרוּבצניג ןָארַאּב רַאפ -- .טַאדלָאס ןשידיי ַא טגערפעג

 ךימ ןוא טיירפַאּב םיא ןעמ טָאה ,טַאדלָאס ַא רַאפ ןייג טלָאזעג טָאה

 רע סָאװ ,טלעג םעד רַאפ) ןענװַאד ןרַאפ טסע ןזח ַא ;(ןּבעגעגּפָא

 .ןענװַאד ןרַאפ טמענ
 ץיטָאנ א ןופ לפעק) ָאניק ןרַאפ רעסעּב :לימס ןיא טײקטַאלג-טשינ

 ןײז סע זָאל; רעדָא 'ָאנק ןופ רעסעּב, סע טסײה יצ - (רעקעװ, ןיא

 -עג טיט ןרַאפ זיא ךלמ ;?"שרעדנַא סעפע רַאפ רעדיא ָאניק ןרַאפ רעסעּב

 -ער רעקידרעטעּפש ןיא ,.גרעּב) ןּבעל ןרַאפ סָאװ ,רעּבלעז רעד ןּבילּב

 .(ןּבעל ןיא סָאװ :טרעסעּברַאפ עיצקַאד

 זָאל ;עשרַאװ ןופ זיא רע ;קירעּבױּב ןופ רָאפ ךיא ;ןּופ .3

 א ןופ רעכאװש זיא שטנעמַא ;(465) ןרעוו רוטּפ ךייא ןופ ןעמ

 אש
 ו
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 יד ;ןייװ ןופ ילֹּכ ַא ;ייז ןופ רעֶנייא ;ןזייא ןופ רעקרַאטש ןוא גילפ
 רע ;טנעײלעג רימ ןופ טרעװ ךוּב רעד ;גנודליּב ןופ גנוטײרּפשרַאפ
 טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעמערק רעד ;טייצ העש ַא ןופ ָאד ןיוש זיא
 ַא ןופ השקשינ ;שיט ןופ סטֿכער ;(ּפָא) ךעלגניי יד ןופ ןגָאיּפָא
 הנותח ;4 זיא 12 ןופ לטירד ַא ;(ע"ש) קינשיװ ןופ קיטנַא ןַא ;דרעפ
 .המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ ;ענליװ ןופ טַאהעג

 עשידיי יד, לַאנרושז ןיא ןעלקיטרַא ספיטש .נ יז "ןופ, ןגעוו
 .1927 וועיק ,"ךַארּפש

 לָאמטּפָא ,"ץוחַא ,רעסיוא, סעיציזָאּפערּפ יד טימ סעּפורג 4
 .עמָאק טימ טלייטעגסיוא) טרעדנוזעגּפָא ןרעװ ,ערעדנַא טימ ךיוא
 טשינ סע טלָאװ רענייק ; ןעמוקעג עלַא ןענעז ,םיא ץוחַא :(סעיצַאנָאטניא
 ןדיי יד ;ךיז טעקיטָאּפס ,סיפ ריפ ףיוא ,דרעפ ַא ;ריד רעסיוא ,ןוטעג
 .(.ּפָא סעקּפוק ןיא ןענַאטשעג ןענעז ,...םישוּבלמ עקידתּבש ןיא

 יד םליּפש קילג םוצ) ןעמוקעג ןוש רע זיא ,קילג םוצ :'לגרפ

 םוצ ,(טײטאביּב ןװיטקעיּבוס ַא טָאה .ה.ד ,טרָאװ-קרעמַאּב ַא ןופ עלָאר

 ןיא לַאפ ןטשרע ןיא .טשינ-טײקכײר וצ ,ןעמוקעג ןיש רע זיא קילג

 .טרעדנוזעגּפָא עיציזָאּפערּפ רעד טימ לַאפגיוּב רעד

 בנוודנ רב יש

 ַא רימ ןּבָאה ,"רעטוג ַא זיא רע; יװ טפעהַאּב ַאזַא ןיא 5
 ןטימ טימ.טמיטש סָאװ ,'רעטוג; וויטקעידַא ןַא ןוא "רע; טקעיּבוס
 .לטיממוא טשינ טקעיּבוס םוצ ךיז טיצ וויטקעידַא רעד רעּבָא .טקעיּבוס
 ןעמַאזוצ טעדליּב רעֿכלעװ ,?זיא,, טרָאװנָאזרעּפ ףליה ַא ךָאנ ןַארַאפ--רַאּב

 - טרָאװנָאזרעּפ-ליה -- עמגַאטניס ַאזַא .עמגַאטניס ןייא "רעטונג, ַא טימ

 ידּכ ,טַאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ ןעמ טפור -- טרָאװ רעקיטייטַאּב
 .טרָאװנָאזרעּפ ןקיטייטַאּב ַא טימ עיגָאלַאנַא ריא טימרעד ןענעכײצַאּב
 .(עלוּפָאק) גנודניּב ןעמ טפור ןיילַא טרָאװנָאזרעּפ-ףליה סָאד

 8 רָאנ ,גנודניּב ןײק טשינ "זיא; זיא "ןעמוקעג זיא רע; ןיא 6

 ןעמַאוצ "ןעמוקעג זיא, ןטכַארטַאּב רימ לײװ ,ּברעװפליה רעװיטַאגוינָאק

 ינײא; ןַא ָאזלא)) ּברעװ ןיא "עמוקעג זיא; זיא סָאװרַאפ .ּברעװ ַא סלַא

 תימקעידַא- (ּברעװפליה) ּברעװ ַא-'רעטוג ַא זיא, ןוא ('טַאקידערּפ רעכַאפ

 ץענערג יד ןזיא  לָאמַא :ןריװיטָאפ גונעג םשינ ךיז טזָאל סָאד-
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 הלוח ַא זיא רע--(טַאקידערּפ רעכַאפנײא) הלוח זיא רע :'לגרפ ;לענָאיצנעװנָאק

 ,(רעטצעזענפיונוצ)

 רָאנ ,גנודניּב ןייק טשינ "זיא, זיא "םייהרעדניא זיא רע, ןיא

 ,(םייהרעדניא ףךוז טניפעג--) טרָאװנָאזרעּפ רעקיטיײטַאּב ַא

 ,ןיּב) "ןייז, :ןּברעװפליה יד ןָא רימ ןעמענ ןעגנודניּב רַאפ .7

 ,טרעוו ,רעװ) "ןרעװ, ןוא (...ןייז טלָאװ ,ןייז ?עװ ,ןעוועג ןיּב ,...טסיּב

 .(-ןרָאװעג ןיּב ,ןרעו ,טסעװ

 טַאקידערּפ ןטצעזעגפיונוצ םענופ לייט רעקיטיײטַאּב רעד .8

 :ןייז ןעק
 :(ןויטַאנימָאנ רעוויטַאקידערּפ) וויטנַאטסּבוס ַא ןופ וויטַאנימָאנ (1

 ןרַאפ "רע, ןעמעננָא ןעק עמ) ?רע זיא רעװ ;רעטעּברַא ןַא זיא רע

 ,"ייז ןענעז רעװא 'לגרפ ,טַאקידערּפ ןרַאפ "זיא רעװ, ןוא טקעיּבוס

 טימ טשינ ,'ייז; טימ טמיטש טרָאװנָאזרעּפ רעד זַא ,רָאלק זיאס ּוװ

 ?תילכּת רעד ריד ןופ ןייז טעװ סָאװ ;("רעוו,

 .ײרׂש ַא זיא יז :שירָאטַאנילּבָא םשינ זיא ןימ ןיא גנומיטשטימ

 ,רָאטקָאד רעטוג א זיא יז ;ןּכעסמ הלוח ַא זיא יז ;(עק)רעּב

 .סֹוחי ןסיורג ןופ זיא רע :וויטנַאטסּבוס ַא ןופ לַאפגיוּב (2ג 9

 ."'סעמע;) סיקסווָאנַארג .א זיא גנולעטש יד :ויסעסָאּפ (360
 יג ַא זיא רע :טקעיּבוס ןטימ קימיטשטימ ,וויטקעידַא ({ 1

 .סטלַאק ַא ןוא סגולק ַא זיא ץרַאה ןייד ; רעש
 .םוא ןרינידרָאּבוס טשינ ןעק רעכלעװ ,"ןעמ, זַא ,רָאלק םרעװ ָאד

 ,טרעהעג ןוא) ויטנַאטסּבוס א ןגעװמסעדנופ זיא ,װיטקעידַא ןײק רַאּבלמימ:

 ,ענײש ַא זיא עמ ,רענײש א זיא עמ :(ןיימ ןטײװצ ןוא ןטשרע םוצ ,בנא

 ןײז ןצנַאגניא ךיא ןיּב קנערק ןײז טניז ;ןַײמ זיא םלעװ עצנַאג יד

 סעמרָאפ.לונ רָאנ ןּברעװדא ןײק טשינ ָאד ןענעז "ײז ,ןײמ, .(םולּבנרָאק)

 : .ויטקעידא ןופ

 ןּבירשעגנָא זיא ווירּב רעד ;טנוזעג זיא רע :ּברעװדַא (536 2

 .יטקעידַא ןַא רַאפ (שיסור ןיא יװ) ןטלַאה טשינ סע ףרַאד עמ

 :קעידַא, טפור עמ סָאװ ,רעטרעו ןסַאלק ייווצ ןַארַאפ ןענעז שיסור ןיא

 לֵאפגיוּב ןוא ןימ ,לָאצ ןופ סעמרָאפ ןּבָאװ סָאװ ,עכלעזַא :"ןוויט

 ןוא לָאצ ןופ סעמרָאפ ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןוא ,("וויטקעידַא רעלופ,}

 טָאה סָאװ ,ּברעװדַא ןַארַאפ זיא םעדצוח ;("וויטקעידַא רעצרוק;) ןיִמ
 סָאװ סַאלק ַאזַא ָאטשינ זיא שידיי ןיא .טשינ סעמרָאפ עֿכלעזַא ללּכ

 :"וויטקעידַא ןצרוק, ןשיסור ןטימ ןֿכערּפשטנַא עמרָאפ רעד טול לָאז
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 טשינ טָאה .טנוזעג זיא דניק סָאד -- טנוזעג זיא יז-- טנוזעג זיא רע

 סָאװ ,רַאפרעד ?ויטקעידַא; ןפורנָא "טנוזעג, ּברעװדַא םעד ןעניז ןייק

 .ויטקעידַא ןַא טימ טשטייטרַאפ שיסור ףיוא טרעװ רע

 ןקיטײטַאּב ַא וצ לָאמַא ןײז טפעהַאּב ןעק ּברעװדַא רעד סָאװ ,סָאד
 .עצ וצ גונעג טשינ ,ךיז טײטשראפ ,זיא ,ןקיפליהַאּב ַא וצ לָאמַא ,ּברעװ
 ןסַאלק ײװצ ףיא ּברעװדַא ןטלַאּפש

 ךימ ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס ןוא ,ּפיציטרַאּפ ַא ןיא ּברעװדַא רעד ןעוו

 :גנוֿכערּפשטנַא

 -עגנָא ווירב םעד סָאה רעצעמע = ןּבירשעגנָא זיא ווירּב רעד

 גנודניּב רעד טימ) טַאקידערּפ רעסצעזעגפיונוצ רעד טסייה -- ,ןּבירש

 .(310 ןויַסַאּפ (רעװ ,ןיּב
 -טנַא ןײק ָאטשינ-יסַאּפ ןײק טשינ זיא "טנרעלעג קרַאטש זיא רע;

 .עגסיוא ןּבילּבעג זיא רע, ;עיצקורטסנָאק "רעװיטקַא ןא םימ גנוכערּפש
 ."ּבײלּב; ָאד ויא גנודניּב יד לײװ ,'ויסַאּפ, םשינ ךיױא ןעמ םּפיר 'מלדיז

 ןענרעל -- זיא טעּברַא ןייד :וויטיניפניא (6 63

 עני רעה רוב ןענעו יד : ןעמָאנלָאצ ,טנַאירַאוװניא (7 4

 ןטיװק ןענעז רימ ;וצ זיא ריס יד ;?רעגייז רעד זיא לפיוו ;ריפ זיא

 ףרעװ רע לָאז ופט

 :םופוצ, :טקעיּבוס ַא רַאפ טניד סָאװ ,טרָאװ עקיּבלעז סָאד (4ג6 8
 רשפא) 'סופוצ ןײז לָאז - סופוצ ּביױא; :םעטּכ .ה.ד ,(ע'ש) "סופוצ זיא

 ,(? טרָאװדניּב ןקיטרַאנגײא ןַא רַאפ 'זיא, ןטכַארטַאּב רָאג ָאד ןעמ ףרַאד

 ױּפָאק, טצונַאּב ךיױא ןרעװ 'קידנרעװ ,ןרעװ ,קידנעײז ,ןייזז .6
 .(ןעגנודניּב עשידנורעג ןוא עשיװימיניפניא ,ןגָאז וצ ױזַא) "חיטַאל

 ?גנוריטַאטסנָאק ַא טײטַאּב טַאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ א 7

 *עגנָא רעד ןופ רעדָא ןמיס ַא ןופ רָאנ ,גנוּוט ןייק ןופ טשינ רֶעּבָא

 + (ןעניז ןשיגָאל ןיא) עּפורג זיא'ס עכלעוו ַא וצ טקעיּבוס םענופ טייקירעה

 לחר ;טייקסטוג סמהרבא טריטַאטסנָאק טרעװ -- "רעטוג ַא זיא םהרבא;,

 עּפורג רעד וצ טרעהעג לחר זַא ,טריטַאטסנָאק טרעוו--עקנידנָאלּב ַא זיא

 .סעקנידנָאלּב
 .ןצַאז עקיזָאלטקעיּבוס ןוא גנודניּב ןופ ןליּפשייּב .8

 :טנַאירַאװניא רעדָא ּברעװדַא ןַא טימ "טרעוו ,זיא, ןּברעװ יד

 יאס ןליטש עלעסיּבַא ןייז לָאז ; (.סנ) ליטש ןטרָאד קידנעטטַאּב זיא'ס

 ןיוש לָאז ;ויזַאא םערַאװ ,טוג זיא רימ ;װ"זַאא טעּפש םערַאװ ,טוג
 :ןַארַאפ זיא'ס ;רעליטש טרעוו'ס ;(.דָאג) ךיז טליּפשעג גונעג ןייז
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 ןרָאװעג זיא'ס ;קיטיײרפ ןיא סע ;םידוהיל ןעװעג זיא'ס ;ָאטשינ זיא'ס

 רעוועיק ןופ סערעטניא םעד ןגעװ ;לָאמַא טשינ זיא'ס ;ךעלטֿכַאנרַאפ

 .'סעמע,;) טדערעגּפָא זיא ץנערעפנָאק רעד וצ טַאירַאטעלָארּפ

 ּפיציטרַאּפ ַא טימ (סודָאמ רעטשימעג) "ןרעװ לָאז, ּברעװ רעד

 !ןרעװ דלַאּב ָאד רימ לָאז טנייװעג טשינ :"טשינ, טימ ןוא

 ?(?!ןרעװ לָאז ןּבענעג,) 'טשינ, ןָא עיצקורטסנָאק ַאזַא רָאפ םמוק יצ

 ויטַאד א לָאמַא טשרעהַאּב טַאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ ַא 9

 :רָאּפ טשינ טַאקידערּפ ןכַאפנייא ייּב ןעמוק סָאװ ,ןלַאפ עֿכלעזַא ןיא

 ַא רימ ייז ;אנוש ,בורק ,טניירפ ,רעדורּב ַא רימ זיא רע (

 (רעפעפ) דניק ַא רימ ייז ,ענעדלָאג

 ,טסּוװַאּב ,קיפליהַאּב ,םענעגנייא ,ךעלגערטרעדמוא רימ זיא רע (9

 ,טנעָאנ ,קיטכיוו ,טייוו ,יירטעג ,(ךיילג ןטייל זיא רע) ךיילג ,טנַאקַאּב

 .ל"גדא קידלוש ,דמערפ ,קיטֿכעדרַאפ ,טּפַאהלקע ,קיטיינ ,ךעלצונ

 ,רעטצניפ ,םערַאװ ,טוג ,רעטיּב ,טסּוװַאּב ,םענעגנייא זיא רימ (3

 זיא (דניוו ןוא) ייוו ;...טסּוװַאּב ,םענעגנייא טרעוװ רימ ;רָאלק ,קיטֿכיל
 .רימ זיא גָאלק ַא ,רימ

 .רעּפ סלַא) ,רימ ןסייוו ,טײטַאּב ּברעװ רעקיטייטַאּבלופ א 0

 ,גנודניּב ַא טיײטַאּב עשז-סָאװ .גנוּוט ַא ןופ גנוריטַאטסנָאק יד ,(טרָאװנָאז

 עלַאּברעװ יד רָאנ ןּבילּבעג זיא םיא ייּב ?ּברעװ רעקיפליהַאּב ַא .ה.ד

 .נָאק ַא זןיולּב טייטַאּב רע .ה.ד ,טלַאהניא ןלַאּברעװ םעד ןָא ,עמרָאּפ

 יד ןענעז "ןרעװ ,ןייז, ןּברעװ יד .גנוּוט ןייק טשינ רעּבָא ,גנוריטַאטס

 ןשיװצ סעידַאטס-גנַאגרעּביא רעּבָא ןַארַאפ .עקיטיײטַאּב-קינײװ עמַאס

 -לעזַא ןוא ("ןסע ,ןּביירש ,ןטעּברַא; יװ) ןּברעװ עקיטייטַאּבלופ ?עטֿפע ,

 :,ּפשייּב ."ןרעװ, ,'ןייזז יװ ,ןּברעװו עטקידיילעגסױא ,"עטסוּפ, עֿכ

 טפעהַאּב .ןסייװצ ןיא .גוצנַא םעיינ ַא ןיא טייג רע ;םײהַא טייג רע

 ןטשרע ןיא יװ ,טײטַאּב ןטערקנָאק רעקינייװ ַא "טייג, טָאה

 סלַא טצונַאּב לָאמַא ןרעװ ןּברעװ ?עקיטייטַאּב-ּבלַאה; יד 1

 -נָאורעּפ ַא טסײה יװַא .(עלֹוּפָאק עטערקנָאק) גנודניּב עטערקנָאק
 לטימ-טפעהַאּב סלַא) גנודניּב ַא ןופ עלָאר יד טליּפש סָאװ ,טרָאװ

 ןיא קידנעייז ,(ו"זַאא ּברעװדַא ,וויטקעידַא ןַא טימ טקעיּבוס ןשיוװצ

 .ַאֹּב ןטערקנַאק ַא ןופ טסוּפ ןצנַאגניא טשינ טיצ רעקיּבלעז רעד

 ֹזַא ,םעד ןגעװ טשינ ךיז טלייצרעד ָאד .קנַארק טגיל רע .ּביצ ,טייט

 ךָאד ןוא ,קנַארק ןיא רע זַא רָאנ ,('סייטש ,טציז/ טשינ) "טגיל רע,
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 שיטסיליטס) רעקיטיײיטַצּב ַא טרָאװנַאזרעּפ רעד "קנַארק טגיל , ןיא זיא-

 ?קנַארק זיא, ןיא יו (רעשירעדליּב -- טדערעג

 רעד טּביילּב טרעטיצרַאפ :ןעגנודניּב עטערקנָאק ןופ ןליּפשייּב

 טרענייטשרַאפ ;םלוע רעד טרעװ טרעטיצרַאפ :'לגרפ -- (.רַּפ) םלוע

 ןיִּב ;םלוע רעד ןיא טרענייטשרַאפ :'לגרפ -- (.רּפ םלוע רעד טציז

 טכַאנ רענעי ןיא ;(רֹּבַא) רוחּב רעקיצנייא ןייא ןּבילּבעגרעּביא ךיא

 .(.סנ) ןסעזעג הרוא ןַא עלעּביטש ריא ןיא עץּבָאּב רעד ייּב ...ךיא ןיּב

 רעיינ ַא ךיז טמוקַאּב ,טרָאּפשרַאפ לָאמַא טרעוו גנודניפ יד .92

 ,(עיציזָאּפַא טשינ רעּבָא) ויטנַאטסּבוס -| ויטנַאטסּבוס :טפעהַאּב ּפיט

 טָאטשנָא טמוק (קידנעטש טשינ) טּפָא ;ל"גדא ּברעװדַא -- וויטנַאטסּבוס

 רעד םורפ :.ּפשייּב .עיצַאנָאטניא:עריט ַא גנודניּב רעטרָאּפשרַאפ רעד

 ןייר ,רעסַאװ סָאד ןייר ,למיה רעד ןייר ;(.רּפ) עמַאמ יד םורפ ,עטַאט

 ;(.פָאה) !עּבָאּב ,ךיא עס ;(ע"ש) ליטש ןוא טפול יד ןייר ,דמַאז סָאד

 ןופ יז ,ןילרעּב ןופ רע ;רעמַאה רעד טניירפ ַא ,ןדימש ןענעז רימ

 יא ;(.דַאנ) רצוא ןַאס :ןעמ טגָאז ;(ע"ש) הלּכ ַא יז ,ןתח ַא רע ;ןיוװ

 .(קישטיײּבָארָאװ) ןלייצרעדוצרעּביא טשינ -- םיחבש ער

 זיאס יװ--) ל"גדא טסּוװַאּב יו ,טגָאזעג יװ :ךיוא רעהעג רעהַא

 (טסּוװַאּב ןיא'ס יװ ,טגָאזעג

 סעמגַאטניס עקיטרַאכײלג .1

 טייטַאּב סָאװ ."ןוא, טרָאװ םעד דייר ןיא ןעמ טפערט טפָא 3

 יניס ייוצ עֿכלעזַא טפעהַאּב סָאװ ,טרָאװ רעקיפליהַאּב ַא זיא'ס ?רע

 ירד ַא וצ גנֹויצַאּב רעקיּבלעז רעד ןיא עדייּב ןעייטש סָאװ ,סעמגַאט

 טיורּב סע ךיא,) טפעהַאּב ריא וצ ןענעז עדייּב רעדָא :עמגַאטניס רעט
 ןוא עטלַא ןפיולס,) ךיז וצ יז ןטפעהַאּב עדייּב רעדָא ,('זעק ןוא

 ןעגנוטייצ עשירפ טפיוקעג ּבָאהכ,) סָאד יא ,סָאד יא רעדָא ,("עגנוי
 .("ןלַאנרושז ןוא

 ךרוד טקירדעגסיוא לַאפ ַאזַא ןיא טרעװ סָאװ ,גנּויצַאּב יד 4

 ןענעז "זעק, ןוא "טיורּב) גנורינידרַאָאק ןפור רימ ןלעװ ,"ןוא,
 .םעהַאּב עקירעהַאזיּב יד וצ ץַאזנגעג ןיא ,(ךיז ןשיווצ טרינידרָאאק
 רעדָא ןרעװ סָאװ ,סעמגַאטניס עכלעזַא ,ןעגנורינידרָאּבוס -- ןעגנוט
 יד ץוחַא .עקיטרַאכיײלג ןפור רימ ןלעװ ,טרינידרָאָאק ןרעװ ןענעק

 ייז ןענעק ,סעמגַאטניס עקיטיַאֿכײלג ןשיװצ ןעגנּויצַאּב ענעזיוועגנָא
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 -רָאּבוס ןָא) גנורינידרָאָאק עזיולּב :ונייהד ,ערעֿכַאפנייא :ערעדנַא ךָאנ

 -ײטשַא ,ערעטריצילּפמָאק ,ָאּברדַא ,רעדָא ;"קנירט ןוא סע; .ּב.צ ,(גנוריניד

 .דלַאװ ןיא ןוא דלעפ ןיא ןצנַאט ןוא ןליּפש רימ :רעג

 . ךֶא ךיוא טרינידרָאָאק ןייז ןענעק סעמגַאטניס עקיטרַאֿכיילג 85
 רדס-רעטרעוו ,עיצַאנָאטניא רעד ךרוד זיולּב -- "ןוא, טרָאװדניּב םעד

 :םענופ טייקכעלגעמ רעד .ה.ד ,עיצַאיצָאסַא רעשיטַאמַארג ךרוד ןוא

 רעמייב יד סעּפע ךיז ןגינ ןעמעוו רַאפ :.ּפשייּב ."ןוא , טרָאװדניּב

 ןגעוו רָאנ טרעלק עמ ןוא ;(שַא) ?דלעפ ןיא ןעגנַאז יד ,דלַאװ ןיא

 ןיא טייטש ןוז ;(ע"ש) סָארַאּפ ןגעװ ,רעּפעינד ןגעװ ,העיסנ רעד

 .רַאפ רימ רָאנ ּבױא .(.דָאג) לעה קידנדיינש ,םוטש טנייש ןוא טינעז

 +ניא יד סע טזייו ,בגא) רימ ןליפ ,קיטכיר עזַארּפ עטצעל יד ןעייטש

 יעג ןעמ טלָאװ "לעה קידנדיינש, ןוא "םוטש, ןשיװצ זַא ,(עיצַאנַאט

 ןופ ןיימ םעד לַאקידַאר קידנרעדנע טשינ ,?ןואא ןלעטשניײרַא טנעק

 "קידנדיינש , ןשיװצ "ןוא, ןלעטשנײרַא טשינ רעּבָא ןעק עמ .עזַארפ רעד

 -נדיינש, ,סע טסייה .(ןּברעװדַא ןענעז עדייּב שטָאכ) "לעה,; ןוא

 טרינידרָאָאק זיא "םוטש, ןוא ,"לעה, וצ טרינידרַאּבוס זיא קיד
 .טרָאװדניּב ַא ןופ ףליה רעד ןָא טרינידרַאָאק ,"לעה קידנדיינש, טימ

 +ביס עקיטרַאֿכיײלג ייוצ יו רעמ ןייז ןעק טפעהַאּב ַא ןיא 6

 רעד רַאפ זיולּב "ןוא, טרָאװדניּב םעד לָאמטּפָא טָאה ייר ַאזַא .סעמגַאט

 ךלַאװ ןדליו ןוא ןסיורג ,ןסיועג ןיא ךיא ןיּב :עמגַאטניס רעטצעל

 .,טייק-ןטַאּפרַאק רעד רעּביא קידנעמורּב ךיז ייז ןגָארט ;(.סנ) ןעװעג

 ךיירַא סנקלָאװ יד ןיא קירוצ ןדניװשרַאפ ןוא סיוא ןקוק ,ךיז ןעיירד
 ,עמגַאטניס רעדעי רַאפ טרָאװדניּב םעד ןּבָאה רעּבָא ןעק יז .(.דָאג)

 = טבײלב ןוא ףיורַא טינעז םוצ ךיז טיצ ןוז :רעטשרע רעד ץוחַא

 -שז רעד ;(.דָא) ענעסירעצ דרע טניײשַאּב ןוא ןייטש טרָאד עלעגר

 ןוא ,לזיא רעדליו רעד ןוא ,שריה רעד ןוא ,עּפָאליטנַא יד ןוא ,ףַאר

 .ךיז ןָאטוצניהַא ןיהּוװו טַאהעג טשינ טושּפ ןיוש ןּבָאה עקירעּביא עלַא

 .("ךעלהשעמ עֿכעלרעדנּוװ, סגנילּפיק ןופ גנוצעזרעּביא סצַאק) ייז ןופ

 רעקיזָאלטרָאװדניּב ןוא רעכעלטרָאװדניּב ןופ גנוריניּבמָאק 7

 ערעגנעל ןוא (סעמגַאטניס ײװצ ןופ) ערַאטנעמעלע ןופ ןוא גנורינידרָאָאק

 ..סעיצקורטסנָאק 'עלופזירּפאק, ,עקיטרַאנדישרַאפ ץנַאג וצ טגנערּב ןעײר

 ןגָאלשעגוצ ןוא ךאװש ,טנערּבעג לצינַאק ַא טָאה עלעּבישש ןיא ;ןליּפשיײיּב
 'ריא ןיא עּבָאּב יד קיטעמוא ןוא ליטש ןוא טנײשענּפָא םנעװ יד ףיוא

 .שטנעמ ןוא ןישַאמ ןופ ןטעלעקס רָאנ ןּבײלּב ;(סנ) ןטכױלַאּב םײקטלַא



 יו
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 לציפ ,שידרע ןוא קנילפ ;(.רָאנ) עטײרדעצ ןוא עצרַאװש ,עטשטיײנקעג

 ןעײר, א רימ ןּבָאה ָאד ;(.סנ) ןפָאלעג עלהָאירּב סָאד זיא ןעמונַאּב ןוא

 ,עמונַאּב, טימ --"לציּפ, ,"שידרע; םימ טרינידרָאָאק זיא "קנילפ, :"ייר ,

 טימ (טרָאװדניּב ַא ןָא) טרינידרָאָאק זיא "שידרע ןוא קנילּפ, ַײה 2 או

 .ןעמונַאּב ןוא לציּפ, ײר רעד

 .שילּב :עיצקורטסנַאק ַאזַא ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד רעדנוזַאּב .8

 ענעפָא ןוא עטקיטולּברַאפ ,ןייצ עטערישטשעגסיוא ּוװ ץעגרע ךָאנ ןעשט

 (עיצַאנָאטניא יד טימרעד תוֿכייש ןיא ןוא) רדס-רעטרעוו רעד ; (.דָאג)

 "ענעפָא ןוא "עטקיטולּברַאפ, רָאנ ןענעז ָאד זַא ,ןעמענוצנָא טגניווצ

 .עטערישטשעגסיוא, טשינ רעּבָא ,ךיז ןשיווצ טרינידרָאָאק

 עלעלַארַאּפ ַא בור סָאד ןּבָאה סעמגַאטניס עקיטרַאכיילג .9

 ןּבָאה סעמנַאטניס עקיטרַאכײלג ייוצ ןעוו .סעמָאק ןופ עיצַאנָאטניא

 יװו רעמ רעּבָא ןעװ ,ָאטשינ עמָאק ןייק זיא ,"ןוא , טרָאװדניּב םעד

 ןעמונעגנָא זיאס שטָאֿכ ,"ןוא, ןרַאפ ךיוא עמָאק ַא ךיז טרעה ,ייווצ

 יד ךיוא זיא סעיצקורטסנָאק עטריצילּפמָאק ןיא .יז ןּבײרש וצ טשינ

 .רעטריצילּפמָאק עיצַאנָאטניא

 טיול סעמגַאטניס עקיטרַאכיײלג יד ןריציּפיסַאלק ןעק עמ .,0

 .נַאטסּבוס ,טרָאװנָאזרעּפ | טרָאװנָאזרעּפ :סעמרָאפ ןוא ןסַאלק-רעטרעוו

 ָאד ךיז לעװ ךיא .וו"זַאא ,(לַאפגיוּב ןקיּבלעז ןיא) וויטנַאטסּבוס -|- וויט

 .ןלעטשּפַא טשינ ףיורעד

 :רעװ עקיטיײיטַאּב רָאנ עקיטרַאכײלג סלַא ןעמוק טּפָא 1

 ע :ןקיפליהַצּב ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ןופ טנידַאּב ןענעז סָאװ ,רעט

 יוצ לעוװֿכ ;(טרעפטנעעג טָאה ןוא--) טרעפטנעעג ןוא טֿכַארטַאּב טָאה

 יעג רעסעּב טלָאוװכ ;(ןוט גערפ ַא לעװ ןוא--) ןוט גערפ ַא ןוא ןייג

 ןוא ןטכױלַאּב ןלָאז ;(ןּבירשעגנָא טלָאװ ןוא--) ןּבירשעגנָא ןוא ןעמונ

 .ןגַארפ עכלעזַא ןרעוו טלדנַאהַאּב

 .רַאפ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ייּב "ּבָאה; ןעק ןלַאפ עֿכלעזַא ןיא

 ,ןסיועג ןיא ךיא ןיּב טֿכַאנ רענעי ןיא :טרעקרַאפ ןוא "ןיּב, ןטייּב

 עלעּביטש ריא ןיא עּבָאּב רעד ייּב ,ןעװעג דלַאװ ןדליוו ןוא ןסיורג

 ןיא ריא טימ םענייאניא קידנגייוש ןוא ליטש ןוא ןסעזעג חרוא ןַא

 עג ןיּב =-) (.סנ) טרַאװעג ןטלַא ריא ףיוא טייקליטש ןיא ןוא טנװָא

 ןעמוקעג שי ךיז טרעקענּפָא טרָאד געוװו ןופ טָאה ;(טרַאװעג ּבָאה ,ןסעז

 .(ןעמוקעג זיא ןוא--=) (.סנ) ןטימ ַא ןיא

 ,לּפַאצ ַא ןוטעג דרעפ סָאד טָאה; יװ ,עיצקורטסנָאק ַאזַא ,ָאּברדא

 (14) קיטַאמַארג עשידיי
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 .טסניק זיא-"ןגָארט ךיז טָאה ןעמונעג ןוא ךיז טרָא ןופ ןוטעג סיר ַא ןוא

 .("ןגָארט ךיז ןעמונע ג ןוא , ; ךעלריטַא ךעל
 ךיא ;(וט ךַאל א ןוא ןומ ליּפש ַא--) ןומ ךאל ַא ןוא ליפש א

 ןוא גָאט ןטימ ;(רײר ןופ) קיטַאמעטַאמ טנײפ ןוא עטכישעג ביל ּבָאה

 םימ ןוא גָאט ןטימ--) (.סנ) ..ןעניגַאּב ןוא דלאװ ןמימ ,ןרעװ קיטכיל

 .(ןענינַאב םימ ןוא דלַאװ ןטימ ,ןרעװ קיטכיל

 / ןלָאז עקיטרַאֿכיײלג סלַא זַא ,ָאּברדַא ,ךיז טפערט רענעטלעז .

 םעד ןוא ןייא ןענידַאּב סָאװ ,רעטרעװ עקיפליהַאּב ייווצ ןטערטסױרַא

 :ןקיטײטַאּב ןקיּבלעז

 רעד ןיא-=) רוטַארעטיל רעד םורַא ןוא ןיא :עיציזָאּפערּפ (

 ײלרעלַא ןופ גנוריפפיוא יד ;(רוטַארעטיל רעד םורַא ןוא רוטַארעטיל

 ןוא וצ ;?סעמע/) ץנערעפנָאק רעװעיק רעד ףיוא ןוא םורַא ןטסינויצ

 -ריטַאנמוא ןַא טרעדָאפ עיצקורטסנָאק יד .(שטייט) טעּברַא רעד ןופ

 .עיציזָאּפערּפ רעד ןופ גנוריטנעצקַא -- עיצַאנָאטניא עֿכעל

 קיּבײא :(ּברעװ רעלַאדָאמ ןוא ּברעװפליה רעדָא) ּברעװפליה (2

 .(.רֹּבֲא) ןסעגרַאפ טשינ סע ךיא לי ,ךיא לעװ

 .(.רּפ) ךיז ןגיוצעגוצ ןוא ףיוא :ּבָאגוצ רעלַאּברעװ (3

 ןלײט עטשרע יד ,עקיטרַאֿכײלג סלַא ,ךיוא טצונַאּב עמ 3

 :רעקיּבלעז רעד ייז ייּב זיא לייט רעטייווצ רעד ןעװ ,ןצַאזפיונוצ ןופ

 א ייז ןּבָאה ;(?.לויּב .דעּפ,) לוש-רעֿכיּב ןוא .רעטרעוו רעטלַא רעד ןופ

 ,(.סנ) טנגעגַאּב אפור-הפוע ןוא .המהּב

 .ןעימַאּפ טנַא ןוא .םיס ענײז עלא :ןרידַאנ ײּב קיסַאּפש

 לושרעכיּב ,לושרעטרעװ רימ ןטלַאה עשזיסָאװרַאפ ,ױזַא דלצּביװ

 עקידרעטײװ ַא ְךָאנ םרעדָאּפ עגַארפ יד !טרָאװ ןײא רַאפ ל"גדא

 ,גצנרעלרעד

 -נָא -- ,טגָאזעג יװ ,זיא ?ןוא ןופ טייטַאּב רעלַאמרָאנ רעד 4
 רעד ןוא ןייא ןיא ןעייטש קנַאדעג ןופ ןטנעמעלע ייווצ זַא ,ןזייוו

 ךיא זעק ןוא טיורּב סע ךיא :,ּב.צ ,ןטירד ַא וצ גנּויצַאּב רעקיּבלעז

 עשירפ -=ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשירפ ;זעק סע ךיא ,טיױרּב סע

 ;ןטַײטַאּב ערעדנַא ךיוא רעּבָא ןַארַאפ .ןלַאנרושז עשירפ ,ןעגנוטייצ

 ןוא טניירפ ַא יא 4, :טשינ טסייה "טניירפ ןענעז 8 ןוא 3,

 --"ג טניירפ א זיא 8 ןוא 8 טניירפ ַא זיא 2 רָאנ ,?טניירפ ַא זיא 3

 לרעּב, :ןטײטַאּב ןעק "ךיז ןגָאלש להשמ ןוא לרעּבג טייקיטייזנגעג

 או
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 לרעּב, :ןטײטַאּב ךיוא ןעק'ט ןוא) "ןעלרעּב להשמ ןוא ןעלהשמ טגָאלש

 .(?ךיז טגָאלש להשמ ןוא ךיז טגָאלש

 "ףניפ ןיא ייווצ, :טשינ טסייה "ףניפ זיא יירד ןוא ייווצ, (2

 "ףניפ ןיא יירד ןוא ייוצ ןופ עמוס יד, :רָאנ ףניפ זיא יירד, ןוא

 םשינ ,גָאװצ, טשינ ;!ךעלמנרָא טשינ זיא ןוט טשינ ןוא ןגָאװצ,

 ןוא "ןגָאװצ, ןופ 'עמוס; יד רָאנ ,'ךעלטנרָא טשינ; זיא "וט טשימע

 "טײקכעלטנרָא-טשינ, טיג "ןומ טשינג

 ןָאילימ ַא-=(.דָאג) ּפעק רעמ ןוא ןָאילימ ַא ריּפמַאװ רעד טָאה (3
 .רעמ רעדָא

 ,(.דַאנ רעקידרעמוז ןוא רעמוז טרעוו סע ;רעטעּפש ןוא טעּפש (4

 ;טנַאה רעטֿכער רעד שטַאּפ ַא טוט ןוא טנַאה עקניל יד טייג (8

 .(ע"ש) טנַאה רעקניל רעד שטַאּפ ַא טוט ןוא טנַאה עטכער יד טמענ

 :וצרעד טנעָאנ .רעטרעוו עקיפליהַאּב טעמּכ ָאד ןענעז "טמענ ,טײג;

 .עילַאק טשינ טֿכַאמ ,טעז ;ּבײרש ןוא ןיײרַא ּפַאֿכ

 יי ַא טפיוקעג ּבָאה ךיא ;טּבעל ןוא טּבעל רעילָאטס ַא 6
 רעֿכעה ןוא רעֿכעה ץלַא טמיווש ןוז ; (ע"ש) ןּבָאה ןוא ןּבָאה ךיא לעװ ,טניט
 .רעייז ןוא רעייז ; (.דָאג}

 .םײװ :רעהַא טנעָאנ ;ל'נדא יַאּברדַאו ָאּברדא; ךיא רעהעג רעהַא

 .(390) םיוק-םיוק ,טײװ

 ןפיוא --(ןָאזרעּפ ןייא ןופ ןעמענ סלַא) רבח ןוא רעטָאפ ןיימ (?7

 .(258) םזילעלַארַאּפ ןופ ץענערג

 .עיגילער וצ גוצַאּב ןיא םזיסקרַאמ-=עיגילער ןוא םזיסקרַאמ (8

 ןפיוא - ל"גדא קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא ,ןטָארּבעג ןוא טנערּבעג (9
 .ץזפיווצ ןופ ץענערג

 ןוא רעפעינד ןשיװצ-=) רעמסעינד ןשיװצ ןוא רעּפעינד ןשיװצ (0

 .(רעטסעינד

 ייר א וצ טרינידרָאּבוס זיא ויטקעידַא רעדָא ּברעװ ַא ןעוו 5

 ןיא טּפָא ויטקעידַא רעדָא ּברעװ רעד טמוק ,סעמגַאטניס עקיטרַאכיילג

 יד ןופ רערעדעי ןופ עמרָאפלָאצ רעד ןּופ קיגנעהּפָאמוא ,לָאצרעמ
 .ןעיײג וד ןוא ךיא :סעמגַאטניס עקיטרַאֿכיילג

 יד ןופ רענייא טימ גנומיטשטימ לָאמַא רָאפ רעּבָא טמוק'ס

 ,סעטרַאקדנַאל ,ןיזנעּב ,ץלָאה ןטרָאד טנערּב :סעמגַאטניס עקיטרַאֿכיײלג

 ...ןטרָאד ןענערּב--) (.דָאג) ןעקנַאדעג ןוא רענעלּפ



 = ףןכ"--

 "טימ, עיציזָאּפערּפ רעד ייּב רָאפ ענעגייא סָאד טמוק לָאמַא

 .?ןוא, ןופ טיײטַאּב ןטימ)

 ךָאנ לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד "ןוא, טרָאּפשרַאפ לָאמַא 6

 }(ןסָארטַאמ יד ןוא ןטַאדלָאס יד--) ןסָארטַאמ ןוא ןטַאדלָאס יד :ךיז

 +-רעסַאװ ,עיצנַאטס עשירטקעלע ,ףַארגעלעט ,ןָאפעלעט רעד ,ןלַאזקַאװ עלַא

 .טנעה ערעזנוא ןיא ןענופעג ןיוש ךיז ןּבָאה גנוטייל

 סלַא ןטערטסױרַא ןעק סעמגַאטניס עטרינידרָאָאק ייר ַא 7

 רעדנוזַאּב ַא טימ סיוא ךיז טלייט יז ;וויטנַאטסּבוס ַא וצ עיציזָאּפַא

 -ייסיֹומ ,קישטמַארּבַא--יירד עלַא :(עריט לָאמַא ,טקנוּפייװצ) עיצַאנָאטניא

 ןיימ ייּב ןעגניז סע ;(ע"ש) ..ןרָאּבעג ןענעז ,עקרובד ןוא קישט

 ,לקישטייּבָארָאװ רעּביל רעד :ןייש רָאג ךעלעגייפ ייוצ לרעטצנעפ

 יטימ עלהנח ,עמַאמ רעד טימ עטַאט רעד ןוא ;ןיילק ַא עלעּבלעוװש ַא

 עטשרע יד) ריפ עלַא רימ ןעניֹוו ןעמַאזצ טייצ עגנַאל ַא ןיוש--רימ

 .("רימ, וצ עיציזַאּפַא--ןזרעפ

 סָאװ ,רעטרעוװ עקיפליהַאּב ךָאנ ןַארַאפ ןענעז ,"ןוא, ץוחַא .8

 -דניַּב ('ןוא, ךיוא יוװ) ןסייה ייז .סעמגַאטניס עקיטרַאכיײלג ןטפעהַאּב

 .ךיוא ,רעדָא ,רעּבָא :עקינײא ןענעז טָא .(סעיצקנוינָאק) רעטרעוו

 טשינ ,(טרעיינ) רָאנ -- טשינ ,ךיוא ױזַא--ױװ ,(יא ןוא -- יא) יא--יא

 ןטָאטשנָא ,"זיולּב, ןעמוק ןעק "רָאנ; ןטשרע ןטָאטשנָא) ךיוא רָאנ--רָאנ

 .(ייס ןוא--ייס) ייס--ייס ,("טרעיינ , ןטייווצ

 ססקיפערפ רעװיטקנוינָאק ,סונימ ,סולפ ךיוא רעהעג רעהַא .9

 ןוא טרָאװדניּב סלַא קיטײצנײא "ט(שינ, טצונַאּב טרעװ לָאמטּפָא .-װ

 יבר רעד טשינ ,סרעפלעהַאּב יד זנוא ףיוא טקימלעװעג ןּבָאה ;עיצַאנענ

 ןוג םימ םושּפ סע ןריזיגָאלַאנַא טשינ טזָאל עיצַאנָאטניא יד .(ע"ש)

 ףךיוא רעּבָא טצונַאּב עמ .'לעה ןוא םוטש, .טשנָא "לעה ,םוטש טנײש

 -ַאנָאיצַאנ ןײק טשינ ןוא עלַאנָאיצַאנ א ןזיא קיטילָאּפ יד :'טשינ ןוא,

 .("סעמע!) עשיטסיל

 ןיא רימ ןּבָאה "רעדָא; טרָאװדניּב ןטלעפרַאפ ןופ לַאפ ַא 0

 .(ריפ רעדָא יירד-=) ריפ יירד :ןלָאצ עקידכרעּב ןופ גנונעֿכײצַאּב

 ןשיװצ לָאמַא ןעמוק ןעק טרָאװדניּב רעדנַא ןַא רעדָא *ןואת .1

 -יװעג ַא ןיא ייז ןּבעגוצ ןוא סעמגַאטניס עקיטרַאכיײלג טשינ לַאמרָאפ

 .טײקיטרַאֿכיײלג ןופ רעטקַארַאֿכ ַא סָאמ רעס

 }(דייר ןופ) ןזיױּפ ליפ ןוא עסיורג :ּברעװדַא ןוא וויטקעידַא (

 ?םינּפ ךיילּב ַא טימ ,רעקיטכיזצרוק ַא ,רערַאד ַא ןעוועג זיא סנבּואר-עּפיל



 = עןכא =

 םעד ןיא ןכעלטיא ייַּב טּבילַאּב רעייז ןוא רעטונג א ,רעליטש ַא

 ..רּבַא לטעטש

 ןקוק סנטלַא ןוא ןיימ ןופ :וויסעסָאּפ ןוא .."ןייד ,ןיימ, (2

 .(.סנ) טײלגַאּב
 ןופ גנוציז יד :עיציָאּפערּפ ַא טימ ויטַאד ןוא וימטקעידַא 3

 ."רעקעװ;) טפַאשלעזעג טײקכעלמיטרעטלפ ןופ ןוא רעשירָאטסיה רעקסנימ

 ןרידנעמָאקער וצ טשינ זיא גנודניּברַאפ אזא

 ןףטַאר ןוא עשייטרַאפ :ץַאזפיווצ ַא ןופ לײט ןוא װימקעידַא (4

 עשִיײטרַאּפ ;("ןָאפמָאק, ןעגנומטײצ-סַאלק רעדָא עלַאנָאיצַאנ ;ןטלַאטשנַא

 ןוא רעשירַארעטיל ,רעשיטילָאּפ ַא טימ ;("סעמע,) ךעלרעמעק-גוימָאק ןוא

 .רעװש ךיז ןענעײל ןעגנודניּבדַאפ עכלעזַא .,('סעמע,) גנולײטּפָא:טרעצנָאק

 ןצנַאג 8 טימ עמגאטניס ןײא טרינידרָאָאק לָאמַא ןרעװו'ס .9

 ,זיא טוג סָאװ טסײװ ןוא ,ליפעג טימ ,דנַאטשרַאפ טימ ןשטנעמ ַא :ץאז

 ןײא ןיא ןגעקטנַא ײז ןפיל ײז ןוא :;(.רֹּבֲא) טכעלש טרָא ַאזַא זיא

 ןוא טרעהעג ןופ ,ןעעשעג ןופ ןוא ןעװעג ןופ :ןגערפרעד ךיז ,םעמטָא

 טָאה קיטײצכײלג ;(.סנ) ןּפָארטעג טָאה סָאװ םי ףױא ןוא ,ןעעזעג ןופ

 ןיא ןטַאר עקידלטעטש ײרד עײנ ןפַאש טמיטשַאּב םָאקריפסיוּבוג העד

 יד ןופ ןלַאװרעּביא יד וצ ןלַאירעטַאמ ערעקיטכיװ עלַא זַא ןוא שידײ

 .סױא עלַא ךָאנ ;('סעמע,) שידײ ןיא ךױא ןרעװ טקורדעג ןלָאז ןטַאר

 ַא ןופפ ןײמשסױא םוצ רָאפ ךָאנ טײטש סע סָאװ ןוא תורצ ענענאטשעג

 טסרעה ןטשינ ךיא ליװ-קידײל ןציז טסלָאז וד ןוא ,ןטעּברַא ;(די-בתּכ

 .קידיל ןציז לָאז רע ןוא ,ןטעּברַא ?רָאפ רימ םגײל רע סָאװ

 "ךַארּפש רעשידײ, ןיא ןעלקיטרַא ענײמ .ז גנורינידרָאָאק ןנעװ

 רעדעטַאק רעשידַײ רעד ןופ ןטפירש יד ןיא ןוא 1927 4.3 א װעיק

 . ,העיק ןיא

 וויטיצ ניימיצ 3 ..ןכ

 ןלַאפ עקינייא ןיא טניד ויטַאנימָאנ ןופ עמרָאפ.לונ יד 3

 ןעק וויטַאנימָאנ רעד זַא ,ןיוש ןסייו רימ .לטימ ןשיסקַאטניס ַא רַאֿפ

 ;טרָאװנָאזרעּפ ַא ךיז טיצ'ס ןכלעוו וצ ,טרָאװ ַא .ה.ד ,טקעיּבוס ַא ןייז

 .גנודניּב ייּב ןוא םזילעלַארַאּפ ייּב וויטַאנימָאנ רעד טמוק רעטייוו

 .ויטַאנימָאנ םענופ סעיצקנופ עֿכעלטע ךָאנ ןענרעלרעד רימ ןלעו טשרע

 ןופ טַאסערדַא םעד ןפורוצנָא ףיוא טניד וויטַאנימָאנ רעד .4
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 רעד ןעװ ,ןַאד וליפא רָאנ ,טקעיּבוס סלַא רָאנ טשינ) דייר רעד
 ןטייוו ןופ רימ טסָאה וד !טָאטש :.ּפשייּב (רערעדנַא ןַא זיא טקעיּבוס

 -ַאּבַא) "טָאטש, ןוא ,טקעיּבוס רעד "וד, זיא ָאד -- (.פָאה) ...ןפורעג
 / .-(וויטַאקָאװ) גנּודנעוו א--(עזַארפ רעדנוװַאּב ַא וליפא ,טפעהַאּב רעדנוז

 'טקעיּבוס ןייק -- (יקסוַאשרַאװ) רעטנוא ,רעדניק ,רימ טפלעה
 ,גנודנעוו ַא "רעדניק, ,(ויטַארעּפמיא ייּב ללכּב יװ) ָאטשינ

 עיצַאנָאמניא יד לײװ ,סנטשרע ,טקעיּבוס ןײק םטשינ זיא 'רעדניק,

 רעטיוװצ ןיא זיא  טרָאװנָארעּפ רעד פײװ ,סנטײװצ ,ערעדנַא ןֿפ זיא

 ןיא :קידװעדײשטנַא טשינ זיא וװיטָאמ רעטצעל רצה ,טנקירעּביא ,ןָאזרעּפ

 רעּבָא ,ָאטשינ גתמיטשטימ ןײק זיא (ןטיהַאּב טָאג לָאז==) "טיחַאּב טָאג,

 ינעװ ַא ,טקעיפוס ןרַאפ 'טָאנ, ָאד רימ ןטלַאה עיצַאנָאטניא רעד ּבילוצ

 ,!טיהַאּב ,טָאנ; ןיא ןײז סע טעװ גנוד

 ריא, ןטלַאה ןעמ ףרַאד ָאד :"רעדניק עניילק ריא ,ףיוא-טייטש,

 עלעלַארַאּפ ןופ טײטשַאּב סָאװ ,גנודנעװ ַא רַאפ "רעדניק עניילק

 -ָאטניא יד טגניװצ גנודנעו רעד וצ "ריא, ןגָארטּפָא .ןוויטנַאטסּבוס

 .רדס.רעטרעוו רעד טימרעד תוֿכייש ןיא ןוא עיצַאנ

 רעד ןעװעג גנוּוט רעד ןופ רעוט רעד זיא ןליּפשייּב עלַא יד ןיא

 רעד ןעוו ,גנודנעוו ַא ןופ ליּפשייּב ַא זיא טָא .דייר ןופ טַאסערדַא

 ַא ןוז ןיימ ,ןעמ זיא :טַאסערדַא ןטימ ןעמַאװצ טשינ טלַאפ רעוט

 ,(.זייר) דיגנ

 ןעלעגיופ ןיימ ,עקנילול :טפעהַאּב םענעּפָא ןַא ייּב גנודנעוו ַא

 .נעוו ַא ייּב .לקיטרַא םעד ןָא קידנעטש טמוק גנודנעוו ַא !הרבח ,ייה

 רעשיפיצעּפס ַא טימ י"א לקיטרַאּפ רעדנװַאּב ַא לָאמַא טמוק גנוד

 .עיצַאנָאטניא

 יר ןעװ ,גנונײשרעד יד ןפורנָא ןעמןעק גנודנעװ עקיט ײז 8

 רָאנ ,רײר רעצנַאנ רעד ןופ טאסערדש םוצ םטשינ טדנעװעג זיא גנודנעװ

 +ותּבר ,ןּבעל וצ ןּבָאה חוּכ יװַא טסלָאז וד :.ּב.צ ,שרעדנַא ןצעמע וצ

 עצנאנ יד .(ע"ש) לװירּב ַא ריד ןּבײרש וצ חוּכ ּבָאה ךיא יװ ,םלוע-לש

 -?שיונּבר, טרָאװ סָאד רעּבָא ,ןעלדנעמ-םחנמ וצ טדנעװעג זיא עזַארפ

 .ָאטניא רעד םיול ןוא עזַארפ ןיא עגַאל רעד םיול זיא רעכלעװ) "םלוע

 א ךָאנ .םלוע-לשיונּבר םוצ טדנעװעג זיא (גנודנעװ ַא ,קּפס-ילּפ ,עיצַאנ

 -ערּב א ןוא שינעכעטש ַא ,םלוע.לש-ונוּבר ,ןּפַאכנָא ךיד לָא'ס :ליּפשײּב

 (ע"ש) ...שינעסײּב ַא ןוא שינעסײר ַא ,שינעכ

 עטרעדנוזעגּפָא ןַא טרַאװרעד ןטלָאװ רימ ּוװו ,ןטרָאד 6
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 שוק - ==

 ; ּפשייּב .ויטַאנימָאנ רעטרעדנוזעגּפָא ןַא לָאמַא טמוק ,(861) עיציזָאּפַא

 םעד ןיא ץַאלּפ רעטסנעש רעד ,קרַאמ ןפיוא רעזייה גניר םעד ןשיװצ

 ןטסנעש םעד, .טשנָא--(.רֹּבֲא) ּבוטש ענרעצליה ַא טייטש ,...ק לטעטש

 ּבר המלש וצ ןטנעצ ןיא טרעקיוהעגנייא ױזַא רימ ייג ןוא... ;"ץַאלּפ

 רָאג םעניימ , .טשנָא--(.רֹּבֲא) רעטנ יקַאּב רעטלַא ןַא רָאג רעניימ--סמייח

 .קָאד א םענייא ייּב ןעוװעג ןטלמונַא ךיא ןיּב טָא ;"ןטנַאקַאּב ןטלַע ְןַא

 רעד ןיא ןעעשעג ןיא סָאד ;(ע"ש) רעטנַאקַאּב ַא רערעייא עקַאט ,רָאט

 ,סַאג עּבלעז יד סַאג רעװָאנַאמָאר רעשיטַאנַאפ רענענַאטשענּפָג

 ;"זיא עֿכלעװ ,סַאג רעּבלעז רעד, .טשנָא - ("רעקעוו,) ...זיא עכלעוו

 :קנעּב ליוצ טימ ,עגנַאל ַא ,עכיוה ַא ,סעלפַאק ענירג ןופ עּבור ַא...

 .(.רֹּבַא) קנַאּב עקיֿכלימ יד ןוא עקישיילפ יד

 ןמיס ַא זיא םזילעלַארַאּפ ןוויטיזָאּפַא ןופ גנורעטשרַאפ עקיזַאד יד

 ןשיװצ גנודניּברַאפ ןיא טײקֿכעלטײװ רעסיוועג ַא ןופ (רָאטקַאפ ַא ןוא)

 --סמייח ּבר המלש וצ רימ ייג ךיא, טגָאז עמ זַא :ןפירגַאּב ייווצ יד

 רימ יג ךיא; :יװ טעמּכ סע זיא ,"רעטנַאקַאּב רעטלַא ןַא רָאג רעניימ

 ,?רעטנַאקַאּב רעטלַא ןַא רָאג רעניימ זיא סָאד ,סמייח ּבר המלש וצ

 .טייוו ַאזַא ךיז טליפ סרעדנוזַאּב .ןטפעהַאּב ערעדנווַאּב ייווצ ןיוש .ה.ד

 יװ ,סעמגַאטניס עקיטרַאֿכײלג ןופ טײטשַאּב עיציזָאּכַא יד ןעװ ,טייק

  .ליּפשייּב ןטצעל ןיא

 ןַא ייּב וליפא טמוק לַאפגיוּב.םיטשטימ טָאטשנָא וויטַאנימָאנ .7

 .טרעדנוזעגּפָא זיא ןוא וויטנַאטסּבוס ןֿכָאנ טייטש סע ןעװ ,וויטקעידַא

 .גוזעגּפָאא יד ךךָאנ טרעסערגרַאפ גנומיטשטימ ןופ גנורעטשרַאפ יד

 ַא ,טנגעגַאּב אפור:-הפוע ןוא .המהּב ַא יז ןּבָאה : .ּפשייּב ."טייקטרעד

 ןגָארטעג ךיז טָאה ;(.סנ) ןדָאלַאּב םירישֿכמ טימ ןוא רענעגנַאהַאּבלופ

 ?קַאװַאּב ַא ,ןעלדנעמ ּבר ןָא ןטלַאהעגנָא ךיז ,רעטשלחרַאפ ַא ,עשטיא ּבר

 .רַאפ ַא טימ ;(ּפָא) טײקטלַא ןופ רענעגיוּבעג ַא ןעיירד ןיא ,רענעס

 .(ע"ש) ...רעטלַאגעג ַא ,רערעה

 השעמ :"השעמ, לקיטרַאּפ-ךיילגרַאפ ייּב טמוק וויטַאנימָאנ 8

 .שטנעמ רענייש השעמ ,סָאּבעלַאּב רעקיּור השעמ ,(רחוס ַא יוו-=) רחוס

 ײמָאנ ַא רָאנ-"השעמ, ,יטַאנימָאנ ַא רָאנ םשינ ןרעדָאּפ ןעק "יד,

 -ךיילגראפ רעטײװצ ַא ךעלנע םרּפ םעד ןיא זיא "השעּמ} םימ .,וװיטַאנ

 ."רעירַָאטעלָארּפ ַאלַא ןוטנַא ךיז, .ּב.צ ,'ַאלַא, לקיטרַאּפ

 .גָצזרעּפ ַא ןָא) טפעהַאּב םענעפָא ןַא ןיא טמוק וויטַאנימָאנ 9

 :עקיזָאד יד--ןפיט ערעקיטֿכיװ יד ןענעז ָאד .(טרָאװ



 = יעוט- ==

 ,טפעהַאּב ַא .ה.ד ,טפעהַאּב רענעפָא רעלעיצנעטסיזקע ( 0

 ןפורעגנָא זיא סָאװ ,ךַאז רעד ןופ ץנעטסיזקע יד סיוא טקירד סָאװ

 טייטשרַאפ ,טקירדעגסױא ָאד טרעװ ץנעטסיזקע יד .ויטַאנימָאנ םעניא

 .עיצַאנָאטניא רעד ךרוד רָאנ ,טרָאװנָאזרעּפ ןייק ךרוד טשינ ,ךיז

 .רעטניו רעטלַאק ַא ןעװעג זיאס-כ) גָאט-רעטניװ רעטלַאק ַא : .ּפשייּב

 ןוא סיורג גונעג זיא "טרעּבלַא ץנירּפ, ;"יז, ַא טימ "רע, ןַא ;(גָאט

 ענרענייטש ןטרָאד ןצרַאפ==) סעשטנערַאּפ ענעשעמ ,ּפערט ענרענייטש .ןייש

 ןיק ןופ ךליה ןייק ;(סעשטנערָאּפ ענעשעמ ןטרָאד ןַארַאפ ,ּפערט

 ַא ;(טָארט ןייק ןופ ךליה ןייק טשינ ךיז טרעה'ס ,ָאטשינ-ב) טָארט

 1 !רימ וצ גָאלק

 זיא סָאװ ,ךַאז יד זַא ,שטנּוװ ַא טײטַאּב סָאװ ,טפעהַאּב (2ג 1

 רָאי טוג ַא :.ּפשייּב .ןעמוקנָא לָאז ,ויטַאנימָאנ םעניא ןפורעגנָא

 ! ךייא ףיוא

 עלָאר יד וויטַאנימָאנ רעד טליּפש 2 ןוא | ןּפיט יד ןיא .2

 .טַאקידערּפ םענענַארַאפ-טשינ ַא ייּב טקעיּבוס ַא ןופ

 ַא ןופ עלָאר יד טליּפש וויטַאנימָאנ רעד ּוװ ,טפעהַאּב (3 3

 בור סָאד) טקעיּבוס םענענַארַאפטשינ  ייּב וויטַאנימָאנ ןוויטַאקידעיּפ

 ןא .ןקסעּבַארא עכעלטע .("ןיא; גנודניּב ןוא "סָאד, טקעיּבוס ייּב

 עכעלטע זיא ךוּב רעקיזָאד רעד--+(צַאק) שינעֿכוזמרָאפ ןופ ּבײהנָא

 ןימ א ךָאנ ?ןגיוזעג טשינ ןּבָאה ייז ,יאדװַא ,טניימ ריא ; ןקסעּבַארא

 רעד טָאה רעמ ךאסַא ;ןגױז ןימ ַא ךָאנ ןעוװעג זיא סָאד--(ע"ש) ! ןגיוז

 ךָאד ןזיא'ס--(רֹּפ) !דנַאלָאה :טסּוװעג טשינ ךיוא רשפא ןיילַא טחוש

 רעשידיי ַא ןּבעגעגוצ טשינ ךוּב םוצ זיא לטעצ-ךוז ןייק ;!דנַאלָאה
 ,גהנמ רעשידיי ַא זיא'ס--(ךיירנייוו) גהנמ

 .ךוּברעטרעװ ַא ןיא טרָאװ ַא ןופ שטײטרַאפ ךיוא רעהַא

 ןטימ ןטפעהַאּב ענעפָא ןעמוקַאּב ןּבָאה דנעװנָא ןטײרּב ַא .4

 טלגיּפש עכלעװ ,ךַארּפש רעכעלטפירש שיפיצעפס רענעי ןיא װיטַאנימָאנ

 טפירשנָא :ךארּפש רעטדערעג רעד ןופ ןעגנונישרעד ןײק ּפָא טשינ

 ,עטעקנַא ןַא ןיא קירּבור ,דליּב ַא רעטא טפירשרעטנוא ,דליּב ַא ףיוס

 .ל"גדא חירּב ַא ףיא טפירשרעטנוא ,טנַארוקיזײרּפ ַא ןיא ןעמָאנ:הרוחא
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 טפעהַאּב ַא ןופ גנוריזיטַאמעכס .ןוו
 .ַאֹב ןופ עמרָאפ ַא ןפַאש וצ ףיױא ןעלטימ יד ןופ רענייא .8

 .ענייז סעמגַאטניס ערעדנוזַאּב ןופ סעמרָאפ עשיסקַאטניס זיא -- טפעה
 ַא טימ עמגַאטניס ַא ןייז ןעק טפעהַאּב ַא ןיא זַא ,ןיוש ןסייוו רימי
 טשינ רעדָא קיגנעהּפָא ןייז ןעק (עמרָאפ יד) עכלעו ,עמרָאפנָאזרעּפ
 ןוא טקעיּבוס ַא טימ טַאקידערּפ--עמגַאטניס רעטייווצ ַא ןופ קיגנעהּפָא
 .רָאפ ןעק טּפעהַאּב ַא ןיא זַא ,ןסייוו רימ ;טַאקידערּפ רעקיזָאלטקעיבוס
 קיגנעהּפָא ןענעז סָאװ ,סעמרָאפ עשיוויטקעידַא טימ עמגַאטניפ ַא ןעמוק
 ,לַאפגיוּב ַא ןעמוקרָאפ ןעק רעטײװ ;(ויטקעידַא) וויטנַאטסּבוס ַא ןופ
 ,ויסעסָאּפ ַא ;טרָאװ ןימ רעדנַא ןַא ןופ רעדָא ּברעװ ַא ןופ קיגנעהּפָא
 ַאזַא ןעמוקרָאפ ןעק'ס .טנַאירַאװניא ןַא ,ּברעװדַא ןַא ,וויטיניפניא ןַא
 ןפורעגנָא ןּבָאה רימ סָאװ ,ןוויטנַאטסּבוס ייוצ ןשיװצ טײקיגנעהּפָא
 .ערּפ ,גנודניּב :רעטרעװ עקיפליהַאּב ןעמוקרָאפ ןענעק'ס .םזילעלַארַאּפ
 ןעמוקרָאפ ןעק'ס .טרָאװדניּב ,וויטיניפניא םייּב ?וצ, לקיטרַאּפ ,עיציזָאּפ
 .גיוּב ןטרַאװרעד ַא טָאטשנָא וויטַאנימָאנ ַא--"גנוטפעהַאּב עטרעטשרַאפ,
 .ו"זַאא ,עיציזָאּפערּפ ַא טימ לַאּפ

 .סעמרָאפטפעהַאּב ןופ ןעלטימ עירָאגעטַאק ןײא רָאנ ץלַא זיא סָאד

 ןוא עיצאנָאטניא - ןענעז סעמרָאפטפעהַאּב ןפַאש וצ ןעלטימ ערעדנַא

 .רדס-רעמטרעװ

 רימ ןּבָאה טקעיּבוס םוצ טַאקידערּפ םענופ גנוטפעהַאּב יד 6
 םענופ גנוטפעהַאּב יד ;'לָאצ ןוא ןָאזרעּפ ןיא גנומיטשטימ, ןפורעגנָא
 ַאֹּב יד ."גנומיטשטימ עשיוויטקעידַא, -- ויטנַאטסּבוס םוצ וויטקעידַא
 .גנושרעהַאּב--(עיציזָאּפערּפ ַא טימ רעדָא ןָא לַאפגיוּב ַא ןופ גנוטפעה
 ערעדנַא רַאפ .גנורינידרָאָאק ,םזילעלַארַאּפ ןעזעג רימ ןּבָאה רעטייוו
 .ניא ןעמ ןעק (טנַאירַאװניא ,וויטיניפניא ,ּברעװדַא) ןעגנוטפעהַאּב ןּפיט
 .קיטיינ טשינ ןענעז ייז רעּבָא ,ןענימרעט ערעדנַא ןריפ
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 / . -ַאֹּב יד-(חקוחשאגווס גנוסילשנָא ןעמ טפור קימַאמַארג רעשיסור ןיא
 ,קירעּביא זיא סָאד ,טנַאירַאװניא ,װיטיניפניא ,ּברעװדא ןַא ןופ גנוטפעה

 -טימ, זַא ,טנײמ עמ ןעװ ,רעּבָא יא רעגרע .קילגמוא ןײק טשינ רעּבָא

 -טפעהַאּב עׂשיסקאטניס יד סױא ןפעש "גנוסילשנָא ,גנושרעהַאּב ,גנומימש

 -רַאפ ,גנורינידרָאָאק ךָאנ ןַארַאפ .טפעהַאּב ַא ןופ ןצענערג יד ןוא םינפוא

 יװ ,גנטפעהַאּב עקיטראננײא ַאזַא ךָאנ ןארַאפ ,גנטפעהַאּב עטרעטש

 -טימ, ןײק טשינ) ויטַאנימָאנ ַא ןוא יטַאד ַא-"לחר עמומ רעד וצ ןײנ,

 ,היטַאנימָאנ ןופ עמרָאפ יד םמָאה 'עמומ,) 'סלחר עמומ רעד, ,('גנומימש

 א ןעװעג טלָאװס יװ טקנוּפ וימקעידא ןַא ךיז וצ טפעהַאּב -ענָא

 -|לָאצרעמ) "גָאט עלא; ,(עמרָאּפ.װיסעסָאּפ ַא טָאה סלהר ,יסעסָאּפ

 .וו"זַאא ,(לָאצנײא

 ענעדישרַאפ רַאפ ןעמענ עלעיצעּפס קיטיינ ןענעז יצ 7

  עלָאר רעייז ןופ ללכּב רעדָא גנויצ רעייז ןופ גנַאהּפָא ןיא סעמגַאטניס

 ,טקעיּבוס ןענימרעט יד ןצונַאּב טגעלפ קיטַאמַארג עטלַא יד ? עזַארפ ןיא

 ייּברעד .וו"זַאא טרָאװדנַאטשמוא ,גנומיטשַאּב ,גנוצנַאגרעד ,טַאקידערּפ

 -ַאּב, זיא יצ :סעיציניפעד ערעיײז ןגעװ תועד-יקוליח ןייז ךָאנ טגעלפ

 רעדָא ?וויטנַאטסּבוס ַא וצ ךיז טיצ סָאװ ,עמגַאטניּס עדעי--"גנומיטש

 רעד וצ ןעמוקעג ןעמ זיא רעטעּפש .ל"גדא ?וויטקעידַא ןַא אקווד

 רעיײז טיול רעטרעװ יד  ןריציפיסַאלק וצ גונעג זיאס זַא ,אנקסמ

 עזַארפ ןיא סעיצקנופ ערעייז .(וו"זַאא וויטקעידַא ,טרָאװנָאזרעּפ) עמרָאפ

 טשינ זיא'ס זַא ,קידלקַאװ ןוא קיטרַאנדישרַאפ יױזַא לָאמטּפָא ןענעז

 טָאה סָאװ ,קיטַאמַארג עטלַא יד) ןריציפיסַאלק ייז ןֿכוז וצ וויטקודַארּפ

 .וקנָא עקַאט טגעלפ ,ךעלמער עטמיטשַאּב ןיא ןסַאפניײא ץלַא טלָאװעג

 זילַאנַא ןיא ןטײקֿפעלריקליװ טַאלג ןוא גנעג-לוּפליּפ עקיטלַאװג וצ ןעמ

 ,?ןעגנוצנַאגרעד, ןייק טשינ קיטיײנ טשינ רעּבירעד ןענעז .(עזַארפ ןופ

 עלַא טימ "רעטרעװדנַאטשמוא, ןייק טשינ ,?ןעגנומיטשַאּב, ןייק טשינ

 .ןעגנולייטרעטנוא ערעייז

 רעּבָא ,ןענימרעמ יד טָא רעּביא ןזָאל ןטסיטַאמַארג עשיסור עקינײא

 ןא זיא גנומיטשַאּב ,לאפגיוּב א זיא גנוצנאגרעד .:לַאמרָאפ ײז ןריניפעד

 +סָאװ וצ .טנַאירַאװניא רעדָא ּברעװדַא ןא זיא טרָאװדנַאטשמוא ,ויטקעידא

 לםזילעלארַאּפ ןשיגָאלָאנמרעט םעד טָא ןעמ ףרַאד עשז

 -ָאפרָאמ - ל"גרא ויטקעידַא ןענימרעמ יד ןפורנָא ןרימ ביוא 8

 רימ ןענעק ,עשיסקַאטניס -- ל"גדא גנומיטשַאּב ןענימרעט יד ןוא ,עשיגָאל

 ,עקיטיינ טשינ סלַא ןענימרעט עשיסקַאטניס יד ּפָא ןפרַאװ רימ זַא ,ןגָאז

 יו גן: 3 1 1 יא 3 א 0 2, יי 57 יי יי 4 :

 ' 5 4 2 ּו ר 2 יי ץ יי י "יי

 1 יז ש"+ 1 0 "יה "קו עא

 : י- תן

 ' :} 2 גע

 * סע
 בוא

6 

 גל , עד א

 טעקע עדי

4 

: 

= 

: 
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 רָאנ ,ךיז טײטשרַאפ ,ךיז טלדנַאה ָאד) עשיגָאלָאפרָאמ ןארַאפ ןענעז'ס ןעװ

 (ןסַאלק-רעטרעװ ןופ ןעטענ ןגעװ

 -פָא ךיז :געװ רעטרעקרַאפ א ךױא ןעװעג ךעלגעמ טלָאװ ירָאירּפַא

 ,טקעיּבּוס; ײּב רָאנ ןּבײלּב ןוא וװו"זַאא "וויטקעידַא ,ויטנַאטסּבוס , ןופ ןגָאז

 .םעװקאּבמוא ,סיוא.טזײװ ,זיא געװ רעד .ר"זַאא "טַאקידערּפ

 .ּפָא רימ ןפרַאװ רעּבָא ןענימרעט עשיסקַאטניס עלַא טשינ .9

 :ַאנימָאנ ןויטַאקידערּפ ןופ ןדיישוצרעטנוא ידּכ ,רימ ןזָאל "טקעיגוס,
 ידּכ ,ןּבײלּב ןעק "טַאקידערּפ, ,ןוויטַאנימָאנ ערעדנַא ןוא (638) וויט

 יערּפ "ןטצעזעגפיונוצ , ןוא ?ןֿכַאפנייא, רַאפ ןימרעט ןתופּתוש ַא ןּבָאה

 ,ןעגנוניישרעד ייר ַא ןפַאלוצמורַא ידֹּכ ,טּביײלּב ?עיציזָאּפַא .טַאקיד
 .ןדישרַאפ שיגָאלָאפיָאנ ןענעז סָאװ

 ןיטולחל ןענעז דילגייּב ןוא דילגטּפױה ןענימרעט יד .0
 ?טיײקיטֿכיװ, ןגעוו םיחוּכױו עשיטסַאלָאֿכס וצ רָאנ ןריפ ייז .קירעּביא

 -טּפיױה, רעד זיא שיגָאלָאֿכיסּפ .טרָאװנָאזרעּפ ןופ ןוא טקעיּבוס ןופ

 סעּפע רָאג לָאמטּפָא ,עזַארּפ ןיא טרָאװו רעטסקיטכיו רעד .ה.ד ,"דילג

 רעד זיא "שטַאּפ ַא ןּפַאכ, ןיא) טנַאירַאװניא רעדָא וויטקעידַא ןַא

 .("ןּפַאֿכ, רעד יװ ,רעקיטכיוו ?שטַאּפ,

 ייוצ ףיוא טפעהַאּב ַא ןלייט וצ ןייז קיטיינ ןעק לָאמַא .1

 ינֲא רעד ןוא ,טקעיּבוס םורַא ךיז טרירטנעצנָאק רענייא סָאװ ,ןלייט

 -ערּפ ןוא רעוויטקעיּבוס ןפור ייז ןענעק רימ .טַאקידערּפ םורַא רערעד

 (ןעניז ןרעטיירּב ןיא טַאקידערּפ ןוא טקעיּבוס רעדָא) לייט רעוויטַאקיד

 (ו"זַאא "גנוצנַאגרעד,) ןענימרעט עשיסקַאטניס-לעיצעּפס יד 2
 .ַאֹּב ןופ יוּב םעד ןעמענַאּב וצ ןפלעהטימ קעװצ םעד טַאהעג ןּבָאה

 ַא ךיא ,דָאטעמ רעדנַא ןַא טַאהעג טָאה קעװצ ןקיּבלעז םעד .טפעה

 ךעלנייועג ךיז טגעלפ סָאװ ,סעגַארּפ ןופ דָאטעמ רעד -- רעטֿכעלש
 ענעדלָאג יד ןעילפ וצ טמוק, .ןענימרעט ןופ דָאטעמ ןטימ ןריניּבמַאק

 ןופ :יװַא סע ןעמ טגעלפ ןריזילַאנַא ."דנַאל ןטייוו ַא ןופ עװַאּפ

 רימ) .טקעיּבוס--"עװַאּפ יד, .עװַאּפ רעד ןופ--?ָאד ךיז טדער ןעמעוו

 ,עװַאפ רעד ןופ רָאנ טשינ ךיז טדער ָאד זַא ,(416) ןעזעג ןיוש ןּבָאה

 ןופ ,רילָאק םענעדלָאג ריא ןופ ,דנַאל ַא ןופ ,ןעמוק ריא ןופ רָאנ

 -- ,ןעילפ וצ טמוק--?עװַאּפ יד טוט סָאװ (.דנַאל ןופ טייקטייו רעד

 גנומיטשַאּב סע זיא--ענעדלָאג יד--עװַאּפ עֿכלעװ .טַאקידערּפ סע זיא

 םעד ןסיו רעירפ ןיוש ןעמ ףרַאד ,עגַארפ יד ןלעטש וצ ידּכ .וו"זַאא

 גנונרעלרעד רעד ןיא טשינרָאג ָאולַא טפלעה עגַארּפ יד .רעפטנע



 = בעש ==

 ןעמוקַאפ טפלעח עגַארּפ יד זַא ,טניימ עמ ּבױא  .יוּב-טפעהַאּב םענופ

 .עיזוליא ןַא סע זיא ,רעפטנע םעד

 ןיקסװָאקשעּפ ײּב - דָאטעמ-סעגַארפ ןופ קיטירק עכעלריפסיוא ןַא

 טוָאל שידײ ןיא זַא ,ןּבעגוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד וצרעד .6009מװװ 0160 ןיא

 .חימַאד ןוא היטַאוקַא םעד ןדײשוצרעטנוא "?ןעמעװ, עגַארפ יד טשינ

 סעגַארפ ןוא "ןענימרעט, טָאטשנָא ןָא ןעמ טמענ טנייה .3

 ןלעטשוצרָאפ ךעלרעּפמיײשַאּב ןוא ןריזילַאנַא וצ דָאטעמ רעדנַא ןַא

 ןעילפ וצ טמוק, טפעהַאּב רעד .דָאטעמ-עמעֿכס :טפעהַאּב ןופ יוּב םעד

 .:יזַא טריזיטַאמעכס טרעװ "דנַאל ןטייוו ַא ןופ עװַאּפ ענעדלָאג יד

 ןעיהפוצ טמוק יי יו יי ףהאפ יד

| 
 דנַאל ַא ןופ ענעדלָאג

 ןטייוו

 .םיוא ,טַאקידערּפ םעד סקניל ,טקעיּבוס םעד סטֿכער ןּביירש רימ .ה.ד
 יז ןופ ןרעדעי רעטנוא ;ךירטש ןלַאטנָאירָאה ַא טימ ייז קידנעיצ
 ,ייז וצ רַאפלטיממוא ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגַאטניּס ענעי רימ ןּביירש
 לפיוו .ו"זַאא ייז וצ ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגַאטניס ענעי--יד רעטנוא
 .סױרַא טמוק סעמעֿכס ערעדנװַאּב ליפיוזַא ,עזַארפ ַא ןיא ןטפעהַאּב
 ?דמַאז ןיא רימ ןליּפש ,רעמוז רעּביל רעד טמוק, .ּבצ

 ןליפש - .- -  רימ טמוק- - = יובעמװ רעד

 דמַאז ןיא רעּביל

 ןופ טרָאװ ַא טימ עמעכס רעטשרע רעד ןופ טרָאװ ַא ןעיצוצפיוא

 .טנורג ןייק ָאטשינ זיא רעטייווצ רעד

 עמעֿכס רעד ןיא טשינ ןעמענרַאפ רעטרעװ עקיפליהַאּב 4

 .רעד .עקיטייטַאּב ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןעייג רָאנ ,טרָא רעדנוזַאּב ןייק

 יד ןופ טּפַאשהנֿכש רעד טימ ןענעכער טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ייּב

 רָאנ ,"ןטייוא וצ טשינ "ןופ, טרעהעג--"דנַאל ןטייוו ַא ןופ, :רעטרעוו

 פא טשינ ןעק עמ רעּבָא ,"ןטייוו, ןפרַאװּפָא ןעק עמ) "דנַאל , וצ

 .ןופ, ןזָאלרעּביא ןוא "דנַאל , ןפרַאוװ

 ןוא יילא רעדורּב ןיימ וצ ךיא גָאז ױזַא; .ליּפשייּב א ךָאנ 5
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 רעד ןיא טנַאה רעקניל רעד טימ שטַאּפ ץקַאמשעג ַא םיא ןופ ּפַאֿכ

 :(90) "ןיירַא קַאּב רעטֿפער

 ּפַאֿכ ןוא - גָאז------------ךיא

 א =
 שטַאּפ ַא םיא ןופ רעדורּב וצ ױזַא

 2 עי 2"
 ךיײרַא קַאֹּב ןיא טנַאה רעד טימ ןקַאמשעג ןילא ןיימ

| | 
 רעטכער רעקניל

 ,גנורינידרָאּבוס ,(ב טנֿכײצַאּב) גנורינידרָאָאק ָאד ןעעז רימ

 ,טרינידרָאּבוסָאק ןענעז "רעדורב וצ; ןוא "ױזַא;) גנורינידרָאּבוסָאק

 .(עמגַאטניס ןייא וצ טרינידרָאּבוס עדייּב .ה.ד

 "ןסע םיא ףור ךיא, ןשיװצ עמרָאפ ןיא ריישרעטנוא רעד 6

 בעד ףיוא קידװעעזנָא טרעוװו (99) "ןדערנייא םיא וװּורּפ ךיא, ןוא

 : עמעֿכס

 ןורפ-- = + הוא הר מר

 ןדערנייא ןסע םיא

 םיא

 + קיטיידייוצ זיא "ןסיש םיא סייה ךיא; עזַארּפ יד .7

 טען אש מע עק 0 סייה עי אייל )1

 | 2 י |

 ןסיש ןסיש םיא

: | 
 םיא |

 וו

 יט יי יי



 :קיטיידייוצ זיא ?ןייש ןטלעז טלָאמ רע, ,8

 רע 4

 רע (2

 / ,עטנַאטניפ רעצנַאג א וצ טשינ עמגאטניס א ךיז טיצ לָאמא .9

 ןיא .(רעטרעװ ערערעמ ןופ טײטשַאּב יז ןעװ) ןריא לײט ןײא וצ רָאכ

 קיפליהַאּב ַא עטעכס רעד ןיא ןלײטסױא לָאמַא ןעמ ףרַאד לאפ אזא

 :וניהד .,רעדנוזַאּב טרָאװ

 ;ךיז םריזטאמעכּס "ןײמש א ןוטעג ףרָאװ ַא טָאה רע;

 רע

 ער =

 ןייש רע טלָאמ טפָא טשינ .ה.ד טלָאמ

/ 
 ןייש ןטלעז

 ןייש רעייז טלָאמ רע .ה.ד טלָאמ

| 
 ןייש

 ןטלעז

 ר שש 6 עט 0 ששי וו יא

 יי י.י הל סי "יע רע טיי ריי טי

 ןוטעג ףרָאװ ַא טָאה

| 
 3 ןייטש 8

 :"וטעג ףרָאװ ןקרַאטש א טָאה רע, רעּבָא

 ןוטעג טָאה רע

| 
| | 5 

 ףרָאװ א

 2 ןקראמש
 ףרָאװ א; וצ םׂשינ ,ףרָאװ א, וצ ךיז םיצ "ןקראטש, זַא ,ןײװ יד

 .ןוטעג:

 .םוג רימ זיא יױוזַא-טוג ױזַא זיא רימ { ןליפשייּב דָאנ .0

 יר זרעמרעװ יד ןופ רדס ןיא רָאנ דײשרעטנוא רעד ָאד זיא יצ

 ;גנויצ רעד ןיא ךױא זַא ,טזײװ עמעכש



 קי שעט- == 2

 ןיא (2 זיא (1 =

 ױװַא םונ רימ טונ רימ

 ױזַא

 ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ רעּבָאהּביל רעסױרג שא ןעװעג זיא רע .1
 .(.דַאנ) 'רעּבָאהּביל רעסיורג ַא ןעװעג ךיוא רוטַאנ רעד ןופ ןיּב ךיא
 ןופ סױא טמוק'ס סָאװ ,ףױרעד ?טײקיציװ יד ךיז טעדנירג ּפָאװ ףוא
 ןא ,טלעטשעגרעּביא רעטרעװ יד רָאנ ןענעז ָאד זַא ,קילּבנָא ןטשרע
 :ערעדנַא ןא גנויצ יד זיא ןתמארעדניא

 ןעהענ א 2 ערע

| 
 רעּבַאהּביל ַא

 רומַאנ רעד ןופ רעּסױרג :
 ןעװעג ךיוא ןיּב----- ךיא (2

 רעּבָאהּביל ַא רוטַאנ רעד ןופ

 רעסיורג

 (טּפורג ַא ןופ גנורעדנוּפָא) עיצַאנָאטניא יד טניד לָאמַא .2

 ,עקװעלירסַאק ןיא ,זנוא ייּב, עזַארפ יד :גנויצרעטרעוו ןופ לטימ ַא רַאּפ

 :װַא ךיז טריזיטַאמעכס (ע"ש) "בצק ַא ןעוװעג לָאמַא זיא

 ןעוועג .{נָא 6 עי נפש ען היי בבא א

 עקװעלירסַאק ןיא זנוא ייּב לָאמַא
 ןעוועג לָאמַא זיא עקװעלירסַאק ןיא זנוא ייּב, ןייז לָאזס ןעװ

 :אוא ןעוװעג עמעֿכס יד טלָאװ ,(סעיצַאנָאטניא:עמָאק ןָא) "בצק ַא



 יד 24 =

 ןעװעג יא ----- - ---- - ףצק א

 זנוא ייּב לָאמַא

 עקװעלירסַאק ןיא
 .ָאק יד סיוא טקירד "עקװעלירסַאק ןיא, ןופ גנורעדנוזּפָא יד

 .צדייּב זַא .ה.ד) "זנוא ייּב , ןוא ?עקוװעלירסַאק ןיא, ןופ גגורינידרָאּבוס

 .(עמגַאטניס ןייא וצ ךיז ןעיצ
 *עקװעלירסַאק ןיא) סעמגַאטניס ײװצ יד טכַאמ גנורעדנוזּפָא יד

 .קיטרַאכײלג רַאפ םעמפ ("זנוא ײּב, ןוא
 :ױזַא ןריזיטַאמעֿכס ןעמ ןעק גנּויצ עלעּפָאפ .3
 "ןקנַארק ַא רבח םעד ףערט ךיא;
 עו עק טעטשעעאה

/ 
 רבח םעד

 ןקנַארק ַא
 "רוחּב ןטלַא ןַא ןעעזרעד ךיז טָאה רע,
 ןעפוהעד טאהט יי ר הע

 ףד

 רוחּב (* ןַא

| 
 ןטלַא

 רעמ רעדָא ענייא "טרָאּפשרַאפ , זיא טּפעהַאּב ַא ןיא ןעוו ,4

 טשינ רעדָא ןזייונָא עמעכס רעד ןיא סע ןעמ ןעק ,סעמגַאטניס

 -גרַאּב טלָאװרַאפ קרַאטש םיא ךיז טָאה םיצולּפ :.ּפשייּב .ןזײװנָא

 .(.גרעּב) ּפָארַא

 .טסקעט ןוֿפ סעמרָאֿפ יד טשינ ןטייּב רימ (*



 = עצה

 טלָאװרַאפ ךיז טָאה

 ּפָארַא-גרַאּב קרַאטש םיא םיצולּפ
 :רעדָא

 טלָאװרַאפ ךיז טָאה 3

 . . . * .קרַאטש םיא םיצולּפ

 ּפָארַא-גרַאּב

 .רַאפ ָאד ןיא סָאװ .,טרָאװ סָאד ןּביירשוצ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 עג זיא'ס סָאװ ,סָאד רָאנ ןריזילַאנַא רימ -- טשינ רימ ןלעװ ,טרָאּפש

 ייוװצ יד ןופ ןּביײלקוצסיױא ןרידנעמָאקער ןעק עמ .טסקעט ןיא ןּבעג

 יד ּפָא רעקיטכיר טלגיּפש סָאװ ,םענעי לָאמעלַא םינפוא-ריזיטַאמעכס

 טליפ רענייא ּביוא .ה.ד ,טריזיטַאמעֿכס סָאװ ,םעד ןופ גנומענַאּבֿכַארּפש

 טלָאװרַאפ ךיז ,ּפָארַא-גרַאּב טלָאװרַאפ ךיז, ןקירדסיוא יד ןיא זַא ,טשינ

 טריזיטַאמעֿכס ןלעפ סעּפע לָאז ,ל"גדא "? טלָאװרַאפ ךיז ןיהּוװ ,ןיהַא

 ןעוועג טלָאװ לַאמרָאנ זַא ,טליפ רע ּביױא ;טקנוּפליפ םעד ןָא רע

 ײטַאמעֿכס ,יּפָארַא-גרַאּב (ל"גדא ןײגקעװַא ,ןרָאפ) ןייג טלָאװרַאפ ךיז,

 .טקנוּפליפ ַא טימ רע טריז

 .ליפ ַא ןָא ןרייטאמעכס טשינ רענײק םּתסמ טעװ טפעהַאּב אזַא

 .ע'ש) ?קנארק וטסיּב גנירעה טימ טיורּב לקיטש ַא ןוא :טקנוּפ

 .ניס ַא ןופ גנורָאּפשרַאפ יד ךיז טליפ'ס ּוװ ,טפעהַאּב ַא 5

 .(סיסּפילע) רעשיטּפילע טּפָא ןעמ טפור ,עמגַאט

 יד ןנעװ רָאטקָאד 8 וצ ןײגנײרַאא יװ ,טפעהַאּב ַאַא 6

 ; טקנוּפליפ 8 ןָא ןרעװ טריזטַאמעכס ךעלריטַאנ קנַאג ןעק "ןגיױא

 ןײגנײרַא

 ןגיוא יד א רָאטקָאד ַא וצ

 ןיא יוװ ,ָאד זיא גנוריזיטַאמעֿכס רעד ןופ טייקוויטקעיּבוס יד

 -געמ יד טיג יז :הלעמ ַא רָאנ ,ןורסיח ןייק טשינ ,ןלַאפ ערעדנַא ליפ

 ענעדישרַאפ ןופ גנומענַאּבכַארּפש יד ןכיילגרַאפ וצ (לוש ןיא) טייקכעל

 .ךַארּפש רעד ןיא ןעגנירדניײירַא רעפיט םעד ךרוד ןּוא ןדיווידניא

 (15) קיטַאמארג עשידיי
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 | ןעװ ,עמעכס א ןעױּבוצפױא רעװש זיא'ס ןעװ ,ןלַאפ ןַארַאפ 7
 | ףעדָא יד ךיז טיצ'ס עמגאטניס רעכלעװ וצ ,ןסילשַאּב וצ רעװש :זיא'ס

 ; ןברַאטש הלילח ןעק יז .ב.צ ,עמגשטניס ענעי

 ןעק-------------יז (2 רעדָא ןעק- ששי (1

 ןּברַאטש ןּברַאמש הלילח

 הלילח :

 / וצ לומיטס סלַא קיצונ גנוריימַאמעכס יד זיא ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 : ,גננטכארטנײא רעשיטַאמַארג

 ןעיײג יז, טפעהַאּב ַאזַא ןריזיטַאמעֿכס ןליו רימ ןעוו .8
 גנּויצ יד .טײהנגעלרַאפ ַא ןיא ןײרַא רימ ןלַאפ ,"ןרעדנַא םוצ רענייא
 / "ןרעדנַא םוצ, ןוא "רענייא / טימ ;רָאלק זיא "ןעייג , ןוא "ייז, ןופ
 ןעיצ רשפא ךיז ןעק "ןרעדנַא םוצ, .ןוט וצ סָאװ טשינ רימ ןסייוו
 ,'ןרעדנַא םוצ ןעיײג ייז, :ןעניז ןייק טשינ טָאה'ס שטָאֿכ) "ןעייג, וצ
  ןעװעג טלָאװ טשינַא) טשינ סע זיא טקעיּבוס ןייק ?"רענייא , רעּבָא
 ןעמעגנָא זומ עמ ,(;'ייז; ןעװעג טלָאמעד טלָאװ סָאװ ןוא =?טייג;
 .ןעיײנ, וצ עפורג עצנַאג סלָא ךיז טיצ "ןרעדנַא םוצ רענייא , זַא

 ןעייג ליד

 ןרעדנַא םוצ רענייא
 2 - רענייא :גנּויצ ַא ןלעטשטסעפ ןעמ ןעק קיניײװניא עּפורג רעד ןיא

 - ןרעדנַא םוצ

 .ןזײװסױרַא
 / רעּבָא .עמנַאטניס ןייא וצ ךיז טיצ סָאװ ,סעמגַאטניס עפורג ַא

 / ןלעװ ,רעװ טגילעצ טשינ טסקעטנַאק םענעּבעגעג ןיא יז ןעק ןײלַא
 ,עּפּורג עטסעפ ןפור רימ

 5 עפעלטע ןענעז טָא .טײרּפשרַאפ שּפיה זיא גנוניישרעד יד
 :סעּפורג עטסעפ ןּפיט

 | עד ןטימ רענייא ,ןרעדנַא םעד רענייא ,ןרעדנַא םוצ רענייא (
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 ןדער ;רָאי וצ רָאי ןופ ;(.רּפ) ןגיוּב ןופ לייפ ףױלטנַא ךיא ,וו"זַאא
 .טייצ יד הריבע ןַא זיא םעד ןגעוו

 ןעמורק םעד עקשיפ וצ טגָאז רע ,ןענײטשפָאה דוד ןעײל'ֿכ (2
 (866) (רַאּבגײלעצ ייז ןענעז וויטַאנימָאנ ןיא רעּבָא}

 .(175) ןישרַא ףניפ ,רָאי יירד (3

 .גָאט עלַא ,רעגיײזַא ןעצ ,רעּבַאיָאנ ןטעּביז םעד (4

 ,ףיט יד ןישרַא ןַא ,גנעל יד ןישרַא יירד (5

 ןעצ זיּב טֿכַא ןופ ,יירד ייווצ (6
 סעּפורג עטסעפ ןשיװצ ץענערג ןפיוא ןעײטש ןעגנורליּבסיוא עקינײא

 .ה.ר) סעמּרָאּפ עטצעזעגפיונוצ ןוא (סעמנַאטניס ערערעמ ןופ סעּפורג .ה.דז

 ,(עמנַאטניס ןײא רַאפ ןטלַאה רימ סָאװ ,רעמרעװ ערערעמ ןופ סעּפורג

 ןענעכעררטפ ןעמ ןעק רעהא .רעטרעװ עטצעזעגפיונצ וליפא רעדָא

 ,"ּבָאגוצ ןלַאּברעװ, טימ ןּברעװ ,ןּברעװ עשיטסַארּפירעּפ

 עקיטראכײלג ןופ ןלַאפ עקינײא ךיא ןרעהעג סעּפורג עטסעפ וצ

 ןצַאזיּב ןופ ןוא סעמנַאטניס

 ערַאּבגײלעצ ןוא סעּפורג עטסעּפ ןשיװצ ץענערג רעפרַאש ןיק 0

 עטסעפ א - עּפורגרעטרעװ עדעי זיא ,ליװ עמ זַא .ָאטשינ זיא סעּפורג

 ןײז זָאל ,סנַאװנ ַא סעּפע ןײרא טגָארט גנונײלעצ עדעי לפיװ ףיוא ;עּפורג

 רעגולק ַא זיא רע :ןליּפשײּב ײרד ןעמענ רימָאל ,ןרַאּבקרעמַאּב קינײװ א

 ןטנעצ םעד טמוק רע -ססַאג רעקסירּב רעד ףױא טניֹוװ רע -- שטנעמ

 רענולק ַא-שטנעמ ַא זיא רע :ןגײילעצ עלַא ײז ןעמ ןעק לַאמרָאפ .לערּפא

 טמוק רע ,סַאג רעקסירּב רעד ףױא-סַאג רעד ףױא טניֹוװ רע ,שטנעמ

 טנײש זילַאנַא רעטצעל רעד רעּבָא .לערּפַא ןמנעצ םעד-לערּפַא םעד

 עמ) טשינ לָאמנײק ןעמ טגָאז "לערּפַא םעד טמוק רע, :ךעלגעממוא זנוא

 רעד ףױא ןעניֹוװ, ?רעטסלטימ רעד ןוא .('לערּפַא ןיא טמוק רע, :טגָאז

 ,ליװ עמ זַא !"סַאג רעד ףױא ןעניוװ; טשינ ךָאד טסײה "סַאנ רעקסירּב

 טימ טסקעטנָאק ןיא .ה.ד) "עּפורג רעטסעפ, 8 טימ ןוט וצ ָאד רימ ןּבָאה

 ןיא וליפַא רעּבָא ,('סַאג| רעקסירּב ,--טשינ 'סַאג רעקסירּב, זיא "ןעניֹוװ,
 רעגולק ַא; זיא ,ןטכַארטנײא רעפימ ךיז לָאז עמ זַא ,טפעהַאּב ןטשרע
 ןיב ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןיוש ,'שטנעמ-| רענולק, ךײלג טשינ "שטנעמ
 ַא זיא רע, זַא רָאנ ,'שטנעמ ַא זיא רע, זַא ,ןסיװ וצ ןּבעג ןסױא טשינ
 וצ טײקכעלגעמ יד ןעמונעגּפָא ןטלָאװ תוריקח עפיט וצ רעּבָא ,"רעגולק
 ףיױא (זילַאנַא ןשיטַאמַארג ,לַאּפ םעד ןיא) טַארַאּפַא זיא'ס ןכלעװ א ןעיוּב

 עלעגָאיצנעװנָאק טימ ךיז רימ ןענעגונאּב רעּבירעד .ךארּפש יד ןריזילַאנַא וצ
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 רערַאּבנײלעצ ַא רַאפ "שטנעמ רעגולק ַא; קידנטלַאה ,ןעגנוצענערגּכָא

 רעד ףױא, ןֹוא ,עפורג רעטסעפ ַא רַאפ 'לערּפַא ןטנעצ םעד, ,עּפורג

 ןרעדנוזַאּב ןדעי ןיא :טריציפילַאװק טשינ רימ ןזָאל 'סַאנ רעקסירּב

 ןדנעװנָא ָאד טנױל יצ ןוא ָאד ןעמ ןעק יצ ,רימ ןסילשַאּב לאפ ןטערקנָאק

 .ןײנ רעדָא ףוס ןזיּב דָאטעמ-ריזיטַאמעכס םעד
 ןבָאה ל'גדא 'ךיש עײנ ןיא םײג רע ,רָאי ײרד טּלַא זיא רע, ןיא

 ײרד ןײז טלַא :סעּפורג ערַאּבגײלעצ םעװקַאּבמוא ןופ לַאּפ ַא ךיוא ריש
 -לעירעטַאמ רַאפ דלעפ ַא זיא ָאד .ל"גדא 'טלַא ןײז טשינ טסײה רָאי

 .ןעגנוטכַארטנײא ןוא ןעגנוקרעמכָאנ (עשיטַאמַארג טשינ) עשיטנַאמעס

 רעדָא ןפָא ןייז ןעק טפעהַאּב ַא זַא ,ןרש ןפייײװ רימ-זו

 .טקעיּבוס ַא ןָא רעדָא טקעיּבּוס ַא טימ -- לַאפ ןטצעל ןיא ,ןסָאלשעג
 ַא :גנורייטַאמעכס רעד ןיא סױרַא ךיז טזייװ דיישרעטנוא רעד טָא
 -עמעכס רעטשרע רעד ןיא טָאה טפעהַאּב רעקיטקעיּבוס רענעסָאלשעג

 -טקעיּבוס רענעסָאלשעג אי ((טַאקידערּפ ,טקעיּבוס) סעמגַאטניס ייווצ הרוש

 יטרָאװנָאזרעּפ-טשינ ַא רָאנ -- רענעפָא ןַא ,טַאקידערּפ ַא רָאנ -- רעקיזָאל

 :ןטפעהַאּב ענעפָא ןופ .ּפשייּב ,(ל"גדא וויטיניפניא ,וויטַאנימָאנ)

 (.פָאה) ןטרַאה קָייינש טימ ,ןייוו טימ לופ ,לגָאל רעניַיר. וד

 וד

 לנָאל

/+ 
 לופ רענייר

 ןייוו טימ

 ןטרַאה טימ

 ו

 קייינש



 ךָאנ ,םענעגיא טימ ,ןטײרּב טימ ,םעיינ טימ ןוט ןַאּפש ַא
 (.פָאה) !גנַאג םענעגנַאגעג טשיּב

 ןוט ןַאּפש ַא

 גנַאג טימ

1 
 םענעגנַאגעג טשינ םענעגייא ןטיירּב טימ ,םעיינ טימ

 ךֶכּנ
 .רעקיצנייא רעד טשינ זיא ןפוא-ריזיטַאמעֿכס רענעּבירשַאּב רעד .2

 .טיָא ןייק ָאטשינ זיא םינפוא ערעדנַא ףיוא ָאד ןלעטשּפָא ךיט



 רדס רצפ ט ר צו ןש

 סטייהצנלא

 קיגנעהּפָא רדס-רעטרעוו רעד זיא לַאפ ןטערקנָאק ןדעי ןיא 3

 -קַאטניס רעד ןופ :ןעגנויצַאּב עקידנטכעלפרעּביא ךיז ,ענעדישרַאפ ןופ

 ןשינָאלָאֿכיסּפ ןייז ןופ ,טרָאװ םענעי רעדָא םעד ןופ עיצקנופ רעשיס

 : ' ,םטיר ןופ ,טרעוו

 ַא ןריפוצנייא םעווקַאּב זיא רדס:רעטרעוו ןגעו ערעל רעד ןיא

 : :טסייה עּפורג ."עּפורג, ףירגַאּב ןקיפליהַאּב

 וליּפַא) טרינידרָאּבוס םיא וצ זיא סָאװ ,ץלַא טימ טקעיּבוס רעד (

 .(765 .קץַאזייּב רעצנַאג ַא

 .(רעקיפליהַאּב ַא זולּב שטָאֿכ) טרָאװנָאזרעּפ רעד (2

 טימ ןעמַאזוצ ,טַאקידערּפ םוצ טרינידרָאּבוס ,עמגַאטניס עדעי (3

 רעקיטייטַאּב רעד ךיוא רעהעג רעהַא) טרינידרָאּבוס ריא וצ סָאװ ,ץלַא

 .ּברעװפליה ַא זיא טרָאװנָאזרעּפ רעד ּבױא ,טַאקידערּפ ןופ לייט

 ךפַאה ןייד ןיא ךיא ןיּב טנלע ןיימ ןופ ףיש ףיוא :ליּפשיײיּב

 | .(.פָאה) ןעמוקעג
 :עמעכס
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 == טטבניפ-

 :סעּפורג ָאד ןענעז ,ָאזלַא

 ךיא (

 ןיִּב (2

 ןעמוקעג (3

 טנלע ןיימ ןופ ףיש ףיוא (4

 ןפַאה ןייד ןיא (5

 -רעטרעוו ןגעוו םיללּכ עֿכעלטע רעירפ ןענרעלרעד ןלעװ רימ 4

 ירעד ,טפעהַאּב םענעפָא ןַא ןיא ךעלטנגייא .ה.ד ,"עּפורג, ַא ןיא רדס

 ןלעו'ס .ץַאזַא ןיא סעּפורג ןופ רדס ןגעװ םיללּכ עכעלטע ךָאנ

 ,םיללּכ ערעקיטֿכװ יד רָאנ ןרעװ ןּבעגעג

 עּפורג ַא ןיא רדס:רעטרעװ 2
 (טפעהַאּב םענעּפָא)

 .ניס ענעי תונֿכשּב ןיטש וצ ןּבערטש עּפורג רעדעי ןיא .8

 ײּברעד ;רערעדנַא רעד וצ ענייא רַאּבלטיממוא ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגַאט

 .טייקיטיידייוצ ןדיימוצסיוא ןעמ טּבערטש

 ןיא "יײטרַאּפ רעד וצ רעטעּברַא עשידיי ןופ גנַארד, .ּפשייּב

 ?רעטעּברַא עשידיי ןופ ײטרַאּפ רעד וצ גנַארד , יװ (רערָאלק) רעסעּב

 עשידיי ןופ, ךיז ןעק עיצקורטסנַאק רעטצעל רעד ןיא .("סעמע,)

 ."רעטעּברַא עשידיי ןופ יײטרַאּפ,) ?ײטרַאּפ, וצ ןעיצ "רעטעּברַא

 ירַא ןֿכָאננ וויטנַאטסּבוס ןרַאפ בור סָאד טייטש וויטקעידַא .6

 .(.ּפָא) ןטילּב עסייו ןופ סורג רעטייוו ַא :(לקיט

 טלָאמעד ;וויטנַאטסּבוס ןֿכָאנ ןעמוק ןעק וויטקעידַא .7

 ַא ןלעה ַא סורג ַאזַא טימ :לקיטרַא רעד רעּביא ךיז טרזח (

 .(.פָאה) ןטרַאגעג

 טימ טסיּב טלגיזרַאפ :עיציזָאּפערּפ יד ןרזחרעּביא ךיז ןעק (2
 .(יֿפָאה) עטרַאצ טימ ךעלעפמעטש -

 סקיפוס רעד טמוק ןימ ןטירד וויטַאזוקַא -- וויטַאנימָאנ ןיא (ב
 .(עלעדיימ ןיילק ַא ילגרפ) סניילק א עלעדיימ ַא :ס--

 .גנודניּב 8 ײּב ויטקעידַא וצ ךיוא ךײש זיא טקנוּפ רעטצעל רעד

- 



 = יםטעי =

 ,רע הד ,ךיא, ײּב .ויטנַאטסּבוס ןכָאנ רָאנ לָאצנײא ןיא טמוק "רענױזַא,

 רָאנ ןוא ויטנַאטסּבוס ןכָאנ רָאנ װיטקעידַא העדה טמוק 'חז .,ריא .,רימ ייז

 ,(סעיצַאנָאטניא-עמָאק טימ טלײטעגּפָא) טרעדנוזעגּפָא

 ןעמוק וויטקעידַא ןַא ייּב טנַאירַאװניא ןַא ןוא ּברעװדַא ןַא .8

 :וװיטקעידַא ןרַאפ

 ַא ,רעגולק ץנַאג ַא :לקיטרַא ןוא ויטקעידַא ןשיװצ רעדָא (

 ,רעֿכױה וצ א ,רעטסנעלק עמַאס רעד ,רענייש טשינ ַא ,רעגנוי גונעג

 .רעֿכייר קרַאטש ַא

 טשינ ,רעסיורג ַא רעייז ,רעטייװ ַא רָאג :לקיטרַא ןרַאפ רעדָא (2

 .רעֿכױה ַא וצ ,רעטסנעלק רעד עמַאס ,רענייש ןייק

 .אוא רעסיורג א--רעסיורג אזַא

 טשינ ןעמוק וויטנַאטסּבוס םעד ןוא וויטקעידַא םעד ןשיװצ .9

 ןעמוק ןזומ ייז :ויטקעידַא םוצ טפעהַאּב ןענעז סָאװ ,רעטרעוֶו ןייק

 ,היטנַאטסּבוס ןכָאנ זיא וויטקעידַא רעד רעּבָא ּבױא .וויטקעידַא ןרַאפ

 .ויטקעידַא ןֿכָאנ ןעמוק רעטרעװ עֿכלעזַא ןענעק

 ַא ,רעמיצ ַא--רעמיצ רענעגנַאהַאּב רעדליּב טימ ַא : ּפשייּב

 .ליִב טימ ןעגנָפהַאב ,רעמיצ ַא :רעסעּב) רעדליּב טימ רענעגנָאהַאּב

 ;(םעװקַאּב טשינ) רענעננָאהַאּב רעדליב טימ א ,רעמיצ ַא-=(8985) (רעד

 רעדליּב טימ רענעגנָאהַעּב א6 :ןענעכער ןעמ ףרַאד זיירג ַא רַאפ

 גנוקריו יד ָאמתסמ} טײרּפשרַאפ ץנַאג זיא זיירג רעד ,תמא ."רעמיצ

 לובג ןיא רעּבירַא טשינ ךָאנ זיא רע זַא ,רעּבָא ןיימ'ֿכ ;(שיסור ןופ

 ןעגנוניישרעד עלַאמרָאנ ןופ

 .ןטייװק טימ ענירג ףיוא ךיז ןעיצסיוא :ןליּפשייּב ךָאנ 0

 א טגָאועג טלָאװס יו ,טשינ ,(רֹּבַא) ןרָאװַאק עטקיטשעג ןעמולּכ

 עטקיטשעג ,ענירג ףיואג :רעּבײירש רעדָא רעדער רעטקריװַאּב-שיסור

 רעד טלײצרעד השעמ-עבָאּב א ;"ןרָאיװַאק ןעמולּבןטייװק טימ

 .קָאװַאּכ רָאה טימ יװ ןצנַאלּפרעסַאװ עגנַאל טימ ,ענעֿפרַאװעצ יד םי

 ןסקָאװַאּב ןענעז ןולעפ רעקיטש יד .ה.ד ,(.רֿפ) ןולעפ רעקיטש ענעס

 עלעדיפ טָאד טקירדעגוצ ןרָאה טימ יװ ןצנַאלפ-רעטַאװ עגנַאל טימ

 --(.רפ) ;"ןיירַא דרָאּב רענערָאװעג טכַאנ רעּביא רעסייוו ךָאנ רעד ןיא

 רעד ןיא; :ןעװעג טלָאװ רעגרפ רעּבָא ,עיצקורטסנַאק עכעלרעווש ַא

 םעד ,םיא ןופ ;"ןירַא דרָאּב רעסייוו ךָאנ טֿכַאנ רעּביא רענערָאװעג

 ןּבָאה ;(.גרעּב) רָאטקָאד ןטסּוװַאּב טנגעג ןצנַאג ןפיוא ןוא ןטּבילַאּב

 ;(יגרעב) רעמינפ ענעעועג ץעגרע ,עטנַאקַאּב רַאּֿפ ַא טלדניװשעגֿכרודַא
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 דרָאּב רענעטֿכָאלּפעג זנָארּב ןופ יו ,רעטַאװענעטלָאק רעד טימ

 רעשיטָאטש טיול ןופ עלָאּפ רענעסירענּפָא ןַא טימ ,ןָארפַאס ;(ּפָא)

 עקידרעטייו יד עקַאט טָאה ;(.דָאג) ...שטנערפ ןטיינעגפיוא עדָאמ

 טזומעג גנוטֿכיד (16!) עשידיי שינַאקירעמַא רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ןקימורַא ןרַאפ רעּבָא ,עשינַאגרָא ךיז רַאפ עקיזָאד יד ןופ סױרַא

 .(.רּבָאד) תוציחמ עגנע וצ ןיוש געװ-ןעקנַאדעג ןשיטלעוו

 ט יה  ןךײב טקוק ; ּפשײּב .ןעגנוגײנּפָא עטּפָא רימ ןפערט ךָאד

 :.טשנָא (.רּבַא) ןגוא עטכַאמעגוצ ּבלַאה ,טולּב ןופ ענעּפָאלרַאפ םימ חור

 עטקוררַאּפ יד טימ ןכײלב ןייטש עלײװ ַא ;'ענעפָאלרַאּפ טולּב ןופ םימ;

 טקוררַאּפ ,טנעה יד; ..טשנָא (,זדָארג) טַאלַאכ ןופ לבּרצ יד ןיא טנעה

 רעשיטָאטש טול ןופ עלָאּפ רענעסירענּפָא ןַא םימ ,ןָארפַאס ;'לּברַא יד ןיא

 טָאה ,ןגיוא טולּב טימ ענעסָאגעגנָא םימ ,שטנערפ ןטײנעגפיוא ערָאמ

 ןוא עקיטכיר א עזַארפ ןײא ןיא -- (.דָאֹננ טלדיזעג ךיז קַיהּפ-לובינ ,דליו

 ןיא "גיא ענעסָאנעגנָא טולּב טימ טימ}) גנולעטשטרָאװ עקיטכיר-טשינ

 ;("טולּב טימ ןסָאגעגנָא ,ןגױא טימ, :רעּסעּב ,םעװקַאּב טשינ שימענָאפ

 ;(.רּבָאד) גנולײצרעד.עלעװָאנ עשילָאװמיס טנעמיד ַא יװ ענעפילשעג יד

 רעטױר, ןענײרַאפ .ּפָארּפ ןופ רעדילגטימ םעד ּבילוצ עטריזיליּבָאמ

 רעדניק סופיט ףױא עקנַארק יד ן!עיצַאנָאטניא ערעװש ַארַאס-("ןרעטש

 עלַאיצָאס עטכַארטַאּבמוא ןופ עטריטנַארַאג ןטסרעממא סָאד ; ('סעמע,/

 סָאד, 1רעסעּב !עיצַאנָאטניא ערעװש ַא - ("סעמע,) דנאל ןטנעמירעּפסקע

 ."..,םריטנַארַאג ןטסרעממַא זיא סָאװ ,רנַאל

 ףניפ ?וויטנַאטסּבוס ןרַאפ בור סָאד טייטש ןעמָאנלָאצ ַא .1

 רעֿכיּב : ךיוא רעּבָא ;טנופ יירד יד ,רעֿכיּב ףניפ יד ;טנופ יירד ,רעֿכיצ

 .ףניפ יד רעכיּב יד ,ףניפ

 ייס ,רַאפ ייס טמוק לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא ןטימ ןעמָאנלַאצ ַא

 ַא ,ףניפ רעכיּב ַא ;טנופ יירד ַא ,רעכיּב ףניפ ַא :וויטנַאטסּבוס ןכָאנ

 .יירד טנופ

 רעד ּבױא ,ויטקעידַא ןרַאפ בור סָאד טמוק ןעמָאנלָאצ ַא 2
 טשינ) ךעלדיילק עצנַאג יירד :וויטנַאטסּבוס םוצ ךיז טיצ רעקיזָאד
 ןעמָאנלָאצ םוצ ךיז טיצ וויטקעידַא רעד רעּבָא בוא .(ענעסירעצ ןייק
 ,ךעלדיילק יירד עצנַאג : ןעמָאנלָאצ ןרַאפ רע טמוק ,(ןטלעז רָאפ טמוק'ס}
 ךעלדיילק ענעסירעצ יירד עצנַאג י?גרפ

 ןֿכלעװ וצ ,וויטנַאטסּבוס ןרַאפ לַאמרָאנ טמוק וויסעסָאּפ רעד .3
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 :(לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד טרָאּפשרַאפ טרעװ ייּברעד) ךיז טיצ רע

 רעד זיא "ןוז, ייּב ,"סרחוס; וצ טרעהעג "םעד,) ןוז סרחוס םעד

 .(479 .טרָאּפשרַאֿפ לקיטרַא

 טלָאמעד) וויטנַאטסּבוס ןכָאנ ךיוא ןעמוק ןעק וויסעסָאּפ רעד .4
 רעד;) סרחוס םעד ןוז רעד :(טרָאּפשרַאפ טשינ לקיטרַא רעד טרעװ

 .סרחוס ַא ןוז ַא ;סרחוס םעד ןוז ַא ;(טצונַאּב טשינ טרעוװ--"סרחוס ַא ןוז

 :םיא ךָאנ טמוק ,ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא וצ ךיז טיצ סָאװ ,וויסעסָאּפ ַא

 .סנוח םעד לטָאמ ;סמייח ּבר המלש

 ,רעייז ,רעייא ,רעזנוא ,ריא ,ןייז ,ןייד ,ןיימ,; רעטרעוו יד .ס

 לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד קידנרָאּפשרַאפ ,וויטנַאטסּבוס ןרַאפ ןעמוק "ןייא

 רעד רעּבָא זיא ויטנַאטסּבוס םייּב ןעוו ,(ןקימיטשַאּבמוא םעד --"ןייא;)

 "ביס ןכָאנ ןעמוק רעטרעװ יד ןעװ רעדָא ,לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא

 ."..רענייד ,רעניימ, :ןוויטקעידַא עלַאמרָאנ סלַא ייז ןעמוק ,וויטנַאטס

 .רענייא שטנעמ ַא--שטנעמ ַא רענייא--שטנעמ ןייא

 טמוק ּפיציטרַאּפ ןוא וויטיניפניא ייּב ּבָאגצ רעלַאּברעװ .8

 (ויטיניפניא ייּב) "וצ,; לקיטרַאּפ רעד .ייז רַאפ רַאּבלטיממוא קידנעטש

 ,ןּבירשעגרעּביא ּבָאהכ ,ןּבי-שעג ּבָאה'5ֿ :ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ןֿכָאנ טמוק

 -לעז) ןּביירשוצרעּביא ןָא ּבייה'כ ,ןּביירשרעּביא לעוװֿפ ,ןּביירש לעוו'כ

 :רענעטלעז) ןייז וצ לחומ גנוגיינ יד ,('ןּביירשרעּביא וצ, :רענעט

 ;(ןייז ?לחומ וצ גנונַײנ יד

 ןדײשוצּפָא ףיוא ּבָאנוצ ןלַאּברעװ ןוֿפ ןמיס רעלַאמרָאפ ַא זיא סָאד

 רעּבָא ,יהַא ןײג, ןוא "ןיג ןיהַא, ןארַאפ :ןטנַאירָאװנַא ערעדנַא ןופ םיא

 זיא "ןוטניהַא, ןיא ,סע טסײה - "ןוטניהא אקװד רָאנ ;"ןיהא ןוט, ָאטשינ

 ןופרעד .טנַאירַאװניא ןַא טַאלג--"ןיג ןיהַא , ןיא ,ּבָאגוצ רעלַאּברעװ ַא "ןיהַא,

 .ריפסיוא רעשיּפַארגָאטרָא ןַא ךיוא

 ץַאז ןיא רדס:סעפורג 3

 ןיא טרָא ןטיװצ ןפיוא לַאמרָאנ טמוק טרָאװנָאזרעּפ רעד 7

 ןַא רעדָא ,עּפורג-טקעיּבוס יד רעדָא ייּברעד טמוק ןטשרע ןפיוא } ץַאז

 : ןליּפשייּב .עּפורג רעדנַא

 געװ ןיא טֿכַאנ ןיא טנייה ךָאנ ןוא דלַאּב ךיז ןפרַאד רימ (

 ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןפָא ןיִא ּבוטש רעד ןופ ריט יד ;(.סנ) זָאל

 ישי יי יי 7

 יא 641 א 5 2

 איי, יי לו יי יי 6 ר א +=

: : 
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 םעד קילאומש ןופ תוישעמ עֿכעלרעדנּוװ ענייש יד ;(שַא) טֿכַאנ עצנַאג
 .(ע"ש) טפושיּכרַאפ ןצנַאגניא רבח ןגנוי ןייז ןּבָאה םותי

 ,שיט ַא םורַא ;(ע"ש) יילא רעדורּב ןיימ רימ וצ טגָאז ױזַא (2
 עליטש ַא ןיא ןענַאטשעג רדח ןטימ ןיא ןוא ןסיורג ןיא זיא סָאװ
 .עג ,טדיײלקעג טעמַאס ןיא ןוא דייז ןיא ,הדע עקיליײה ןוא עשיטֿכַאנ
 יב ץַאזייּב ןטימ ןעמַאװצ "שיט ַא םורַא, לַאפגיוּב רעד--(.סנ) ןסעז
 סָאד ןיא דלונ ;"טרָא ןייא רַאּפ ,רדס-רעטרעוו יּבגל ,ךיז טנֿכער םיא
 לאקזחי ּבר סע ןיא ןזיא ;(רֹּבֲא .ק לטעטש םעד ןיא ןרָאװעג לטיה
 ןוא ןטסינויצ יד סָאװ ,ןדלַאװג יד ןשיװצ ;(שַא) ּבוטש סרעניּבמָאג
 ךּפורג עשיטסילַאנָאיצַאנ טושּפ ךיוא ןוא עשינּבר-שיריבג ערעדנַא עלַא
 .ןטַאר רעד ןגעק דנַאלסױא ןיא ןכַאמ עיזַאושזרוּב רעשידיי רעד ןופ
 ןעמענראפ ,ןקעסװעיא יד סרעדנוזַאּב ןוא ײטרַאּפמָאק רעד ,טכַאמ
 טשרמולּכ ןפדור רימ זַא ,םעד ןגעװ תוללי יד טרָא םענעעזעגנָא רָאג ַא

 יד ;!דרע רעד ןיא ןעמ טגיִל יוא ;("סעמע;) ךַארּפש .עשיערּבעה יד
 .("רעקעוװ) טשינ ןעמ רָאט ןּבעג טלעג סעשטַאגנוי

 טרָא ןטשרע ןפיוא ןעמוק ךיוא ןעק טרָאװנָאזרעּפ רֶעד .8
 :ןליּפשייּב (טקעיּבוס רעד -- ןטסטפָאמַא טלָאמעד זיא ןטייווצ ןפיוא)
 ;(.רֹּפ בר רעד עמשטוק יד ךיז ףיוא טּפַאֿכ ;(.דָאג) ץלַא טגייווש
 טלייצרעד ןיוש ריד רע טָאה ;(.סנ) געטש ןוא געװ ןייגסיוא רע לָאז
 ןופ רעטקַארַאֿכ םעד טפעהַאּב רעד טגָארט טלָאמעד ;(.סנ) ?גרַאּב ןופ
 .דיר רעקידרעטעּפש (רענעטלעז) רעדָא רעקידרעירפ טימ גנודניּברַאפ

 טָאה סע :"(ס ,עס) סע, ןעמוק ןעק טרָא ןטשרע ןפיוא .9
 .(.רֹּבַא) ןויצ-ןּב טציז סע ; (.זדָארג) טפנוקוצ ןייז טלעטשעגרָאפ םיא ךיז

 רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,זיא "(ס ,עס) סע; עמעפרָאמ יד 0
 "סע, ןשיװצ :טרָאװ רעדנוװַאּב ןייק טשינ ,סקיפערּפ ַא ,עיפַארגָאטרָא
 ףלעטשנײרַא טשינ טרָאװ רעדנַא ןייק ןעמ ןעק טרָאװנָאזרעּפ םעד ןוא

 ."טקעיּבוס רעװיטקיפ, - "סע, סקיפערּפ םעד לָאמַא טפור עמ

 טייטש טקעיּבוס רעד ּבױא זַא ,ןטײטַאּב לָאז סָאד .ןעגנולעג טשינ זיא'ס

 =אלממ 8 רענײז סלַא 'סע, סקיפערּפ רעד טמוק ,ץַאז ּבײהנָא ןיא טשינ

 טרימ * ,וד ,ךיא, טקעיּבוס םײב טשינ רע טמוק עשז-סָאװרַאפ .םוקמ

 םגײװש, יא ןגָאז ךיז טזָאל סָאװרַאפ ?"ײז ,יז ,רע; טקעיּבוס םײּב !?'ריא

 רעד זַא ,סע טסײה ? (ןסנַאינ ענערדישראפ טימ) "ץלַא טגײװש'ס , יא ,"ץלא

 בצ זיא רעקיטכיר .טשינרָאג טרעלקרעד "טקעיּבוס רעדימקיפ, ןימרעט



 = שבס =

 רעד זא ,ןכַאמ ףרַאד סָאװ ,"עמנאטניס עװיטקיפ, סלַא ,'סע, ןטכארטַאצ

 .טרָא ןטשרע ןפיוא ןײטש טשינ לָאז טרָאװנָאזרעּפ

 זַא ,(שטייד טיול) ללּכ ַא ןרילומרָאפ לָאמַא טווּורּפ עמ .1

 טשינ זיא'ס .ּבײהנָא ןיא טרָאװנָאורעּפ רעד טמוק ץַאזגערפ ַא ןיא

 טליצרעד ןיוש ריד רע טָאה; :ןגָאז טוג סניײאצלַא ןעק עמ :קיטֿכיר

 ,"ל גרַאּב ןופ טליצרעד ןיוש ריד טָאה רע, ןוא "7? גרַאּב ןופ
 יד ,רעכעלריטַאנ םרָאפ עמײװצ יד טגנילק שוח-ךַארּפש ןײמ רַאפ

 '/ םימ ודניבראפ .ןופ .סנַאינ ןטימ רעדָא) ךעלטסניק עטשרע

 ,+(רײר עקידרעירפ

 לעפַאּב ןטושּפ ןיא טמוק "(...טסלָאז) לָאז/ טרָאװ סָאד 2

 :עטש יד וצ-טיג סנַאוינ ןסיוועג ַא ;"ןייג רע לָאז, :טרָא ןטשרע ןפיוא

 ןייק ןיא טשינ) טקעיּבוס ןֿכָאנ ,טרָא ןטייוצ ןפיוא "לָאז, ןופ גנול

 ."!ריד רַאפ ןייז לָאז רימ, :(ץַאזייב

 ןטייוצ ןפיוא טמוק גנורעדנּוװרַאפ ןופ טײטַאּב ןטימ "לָאז,

 .(389) !ןענייו ןייא ןיא ןטלַאה לָאז דניק ַא :טרָא

 -- רעטייו רעדָא טרָא ןטירד ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ רעד .3

 :ןלַאפ עלעיצעּפס ןיא רָאנ רָאפ-טמוק

 ,רעטלַא רעד :עּפורג-םוידנורעג ַא טמוק טקעיּבוס ןֿכָאנ ןעו (4

 רעּבָא ןעק עמ ;(ּפָא) ןרָאלרַאפ סָאװטע ךיז טָאה ,ןפלָאװ קידנעעזרעד

 ,"ןרָאלרַאפ סָאװטע ךיז ,ןֿפלָאװ קידנעעזרעד ,טָאה רעטלַא רעד, :ךיוא

 ."רָאלרַאפ סָאװטע רעטלַא רעד ךיז טָאה ,ןפלָאװ קידנעעזרעד; :רעדיז

 א יװ ,טכַאנ יד :ךיילגרַאפ ַא טמוק טקעיּבוס ןֿכָאנ ןעװ (2

 :ךיוא רעּבָא ןעק עמ ,(ּפָא) ּפָארַא ךעלעמַאּפ ךיז טזָאל ,ןירעֿכַאמפושיּכ

 :רעדָא ,יּפָארַא ךעלעמַאּפ ,ןירעֿכַאמּפושיּכ ַא יװ ,ךיז טזָאל טֿכַאנ יד,

 ."ּפָארֲא ךעלעמַאּפ טכַאנ יד ךיז טזָאל ןירעכַאמפושיּכ ַא יו,

 ַארַאס :טשיג) !ויא יז עגולק ַארַאס :סעזַארפ-ףורסיוא ןיא (3

 טמירֶא ענייז ןיא טלּפַאצעג סָאד ךיז טָאה יז יװ ;(יז זיא עגולק

 טּבעלעגרעּביא טָאה רע סָאװ ;("..ךיז יז טָאה יװ, :טשינ) (.זדָארג)

 ן!ךיז טגָאלש עמ קר ;!ךיז טגָאלש עמ רָאנ ;(ע"ש) !ןטונימ יד ןיא

 !טגניז יז שממ

 ןיא סימ רעדָא רעטרעװגערפ ייוצ טימ עגַארפ ַא ןיא (4

 ;?טייג ןיהּוו רעוו :ּבײהנָא ןיא טשינ טייטש רע ּבױא ,טרָאװגערפ

 ןטכענ ;?טייג ןיהּוו רע ;("ןיהַא; ףױא טנעצקע) ?טייג רצװ ןיהַא
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 +טגערפ ןוא ,רָאנ טצכערק ןוא ,רָאנ טצפיז רע ;?ןעוװעג וטסיּב ּוװ

 .(ע"ש) !ןעמ טוט סָאװ רעדניק יד טימ ?רעדניק יד טימ ןעמ טוט סָאװ

 םיא םײח טָאה - /?דײ א םמוק ןענַאװנופ :גנוגערפרעּביא ןיא (5

 ײד ןגױצעג הרוא רעד טָאה - ?םוק ךיא ןענַאװנפ - .ןּבעגעג םולש

 .(420) (ּפָא) רעטרעװ

 ,ןדנַאטשמוא עשימטיר בילוצ זײװלײט ,ןלַאּפ ערערנא עקינײא ןיא (6

 ערעדנַא ּבילוצ ןוא ,סעמנַאטניס ןופ גנודניּברַאּפ רעגנע ּבילוצ זײװלײמ

 ןטפעשעג יד ןיא ןײלַא םיא :ןרילומרָאּפ טשינ ךָאנ ןעק'כ סָאװ ,ןכַאזרוא

 משינ ךיא ליװ ןיהַא ןײג קרַאטש ;(ע'ש) םילש ןעגנַאגעג ךיוא זיא

 .('ןרעטש,) טשינ ןעמ טפרַא װ הריד ןופ רעטניה ;(ע"ש)

 ומ רע רָאנ ,טשינ טנרעל רע רָאנ טשינ :טקעלַאיד ןײמ ןיא

 .טשינרָאנ ללכּב

 םענירג ןיא םיוּב ַא ףיוא ;(/ םמיר ּבילוצ) ןזרעפ ןיא--ךעלטסניק 0?

 .(.רפ) טלַאש לגױפ רעכעלרעדנּוװ ַא דלַאװ

 רעד זַא ,קורדנייא ןַא ןֿכַאמ ןעק לטעצ רעקיזָאד רעד 4

 .גנוניישרעד עטּפָא ןַא זיא--טרָא ןטייוצ ןפיוא יו רעטייוו טרָאװנָאזרעּפ

 +לעז ליפ ןענעז ןלַאפ עטנֿכערעגסױא עלַא יד .שלַאּפ ןעװעג טלָאװ'ס

 ןטייוצ ןפיוא -- טרָאװנָאזרעּפ ןופ גנולעטש עלַאמרָאנ יד יװ רענעט

 ,ךעלריטַאנ טשינ רַאפ ,ללֿכּב ,ףיוא ןעמענ רימ ןוא .טרָא (ןטשרע רעדָא)

 ןטייוצ ןפיוא יו רעטייו טייטש טרָאװנָאזרעּפ רעד ןעװ ,זיירג ַא רַאפ

 ּפָא ןטלַאּפש ,טפעהַאּב ַא ןעמענ רימ :טנעמירעּפסקע רעטושּפ ַא .טרָא

 :רדס םענעדישרַאפ ןיא ןלעטשרעדנַאנופ ייז ןװּורּפ ןוא סעּפורג

 "ןעמוקעג ןפַאה ןייד ןיא ךיא ןיּב טנלע ןיימ ןופ ףיש ףיוא,

 רעד טייטש טרָא ןטייווצ ןפיוא .סעּפורג 5 טלַאהטנַא עזַארּפ יד .(713)

 רימ ןלעװ ,סעפורג יד ןלעטשרעּביא ןוװּורּפ רימָאל .טרָאװנָאזרעּפ

 רעד טרָא ןטייוצ ןפיוא ךיז טיצ "ןיילַא ךיז ןופ, יװ ,ןקרעמַאּב

 : טרָאװנָאזרעּפ

 .ייףיש ףיוא ןיֵּב ךיא

 ...ךיא ןיּב ןעמוקעג

 ..ךיא ןיֵּב ןפַאה ןייד ןיא

 .ןדישרַאפ ןריּפורג סעּפורג יד ךיז ןענעק טרָאװנָאזרעּפ ןֿכָאנ

 .טרָא ןטייוצ ןפיוא קר טמוק טרָאװנָאזרעּפ רעד רעּבָא

 ךופ גנוללעטש רעד יּבגל ןזיירג ןופ ןליּפשייּב ןענעז טָא 5

 :תוחיכ עלַא טימ ןטעּברַא םיארונ-םימי עלַא יקרָאה ןיא :טרָאװנָאזרעּפ



 = נט =

 . עלַא, רעדָא *..ןטעּברַא יקרָאה ןיא; :ןייז ףרַאד ,("רעקעוו) םיבנג יד
 / "יװצ עטצעל יד רַאפ ּבולק-רעסָארג ןיא ;"..ןטעּברַא םיארונ:םימי
 צ יד }('רעקעווע) ןזיירק עדנגלָאפ רעלוגער טעּברַאעג ןּבָאה םישדח

 ןרעװ טצעזעגרעּביא ןטסֿכיגמַא ןפרַאד שידיי ןיא ןינעל 'ח ןופ קרעוװ
 / רָאנ ןייטש לָאז טרָאװנָאזרעּפ ןרַאפ ,טניֹוװעג ןענעז רימ ;("רעקעוו,}
 / ןינעל 'ח ןופ קרעװ יד, רעטרעװ יד ףיא רימ ןעמענ ,עּפורג ןייא
 . יד; וצ ךיז טיצ "שידיי ןיא, זַא .ה.ד--,עּפורג ןייא רַאפ "שידיי ןיא
 טלדנַאה'ס זַא ,ךיז טמוקַאּב ;("ןרעװ טצעזעגרעּביא, וצ .טשנָא) "קרעוו
 .קרעװ עשידיי סנינעל 'ח ןגעװ ךיז

 / -נֹװַאֹּב ןוא ןעגנוטייצ ןיא טּפָא ץנַאג רָאפ ןעמוק ןזיירג עֿכלעזַא
 / כעלדנימ יילרעלּכ ,ןצנעדנַאּפסערַאק-ןרָאקּברַא ,ןעגנוטייצ-טנַאװ ןיא סרעד
  שוה-ךַארּפש ןטלסיירטעצ ַא לסיּבַא טימ ןשטנעמ ןופ ןעגנוטערטסורַא
 ,;ּרדַא .(רעיירפ ליפ זיא רדס-רעטרעװ רעד ּוװ ,שיסור ןופ גנוקריוו)
 ("קילּבוּפער עשידיי עטשרע יד,) סמֿכילע-םולש טדער קיטֿכיר שיטַאמַארג
 עלַא ּביוא ,ךיז ךיא עיַאװעינמָאס ךיװרעּפָאװ :טנעדוטס "רעשיסור-שידיי,
 ךיא ןיּב ךירָאטּפָאװ ןוא ,ךַארּפש עשטייד יד עינלָאּפּפ ןעײטשרַאפ
 ןטלַאהעגסױא ןוא (רעטרעװ) קיסקעל עשיסור-ּבלַאה -- ...ןָאידשזעּבוא
 .(סעמרָאפ) קיטַאמַארג עשידיי

 / טרָאװנָאזרַעּפ םעד ןלעטש וצ ךַצרּפש רעד ןופ גנוגינ יד 6
 . ןעװ זַא ,קרַאטש ױזַא זיא טרָא (ןטשרע רעדָא) ןטייווצ ןפיוא ָאקווד
 ַא וצ ךַארּפש יד ןָא טמוק ,םעװקַאּבמוא רעדָא רעװש זיא סָאװ
 רעֿכלעװ ,"זיא, טרָאװנַאזרעּפ ("ןוויטקיפ,) ןלַאמרָאפ ןייר ןלעיצעּפס
 -נאזרעּפ ןתמא ןרַאפ ךעלגעמ טכַאמ ןוא טרָא ןקירעהעג ןפיוא טמוק
 :ּפשייּב .רעטייוו ןלעטש ךיז טרָאװ

 -עגּפָא ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,ןסָארטַאמ-ןדלעה יד זיא ךיירקנַארפ ןיא
 / רעטַאמ ,דנַאלסור רעשרעױּפ:רעטעּברַא רעד ןגעק ןטערטוצסױרַא טגָאז
 / ױעד ןעװעג רעװש וצ טלָאװס ."סעמע,) הסיפּת ןיא ץלַא ךָאנ ךיז
 -ןדלעה יד ךָאנ ךיז ןרעטַאמ ךיירקנַארפ ןיא, :"זיא, ןָא יוּב רעלַאמרָאנ
 רעד ןגעק ןטערטוצסױרַא טגָאזעגּפָא ךיז ןּבָאה עֿכלעװ ,ןסָארטַאמ
 /! ."הסיפת ןיא ץלַא ,דנַאלסור רעשרעיוּפ-רעטעּברַא

 יז טשינ ,טּברַאטש יז טשינ רוטַאנ יד זיא רעּבָא רעדניק ייּב
 ,(",לויּב ,דעּפ;) ףיוא םיתמה-תייח.ו טייטש

 רָאנ ,הרצ ןייק טשינ עז ךיא סָאװ רָאנ טשינ זיא רעּבירעד
 .(ןגעװ יד ףיוא,) ןירעד ןצונ ןייא עז ךיא ,טרעקרַאפ



 - .עטסיצ--

 ,ךעלגעממוא טעמּכ זיא "זיא, םעד ןָּא סעזַארפ ייווצ יד ןעיוּבפיוא

 יװ, :"ןיא, ןטכיורּבסימ טעמּכ ןופ ליּפשיײיּב א ,ָאּברדַא ,זיא סָא

 לַארװעפ ןט20 םעד ןיֵא ,טימ טלייט עירָאטַאװרעסבָא רעווָאקלוּפ יד

 היד טוָאל'ס "סעמע;) "הנבל- .יוקיל עקידנעטשלופ ַא ןעמוקרַאפ טעוו

 ,טימ טלייט עירָאטַאװרעסּבָא רעוװַאקלוּפ יד יו; :ןגָאז גנירג רצעייז

 גנוטייצ ןיא ץאז רעד זיא ךָאד . * ...ןעמוקרָאפ לַארוװעּפ ןט20 םעד טצוװ

 .קיטֿכיר טיוּבעג

 ,סָאד :עזַארפ ַאזַא ןיא 'זיא, םעד ןָא ץרּפ ךיז טײגַאּב ךָאד .7

 ךלַאּב רעדָא ,ןסעגרַאפ טָאה; רע רעדָא ,טגָאזעג םיא טָאה עמ סָאװ

 טלָאװ עוארפ רעד ןופ ױּב רעכעלנײװעג רעד ."ףענַאטשרַאֿפ טשינ

 ;רעדָא "..רעדָא רע טָאה ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד, :ןעװעג

 ןצרּפ ײּב) "..טָאה רע רעדָא זיא ,טגָאזעג םיא םָאה ןעמ סָאװ ,סָאד,

 .עזױּפ ַא "זיא , ןטָאמשנָא טמוק

 (728 8 ןטױל) טמוק 'זיא; ןכָאנ זַא ,רָאפ וליפא טםמוק ס .8

 ַאזַא ןיא .סעמנַאטניס עקירעּביא יד ךָאנרעד ,טרָאװנָאזרעּפ רעד רעירּפ

 רדס.רעטרעװ ןופ םקנפדנַאמש ןופ ,ךעלטנגיײא ,'יא; רעד זיא לַאּפ

 (עכעלטרָאװדניּב) עװיטקנוינָאק ַא ,ךיז טכַאד ,טמוקַאּב רעּבָא ,קירעּביא

 -יא ץנעט טימ ןוא קיזומ טימ ,טפול ערעשירפ טימ, :.ּפשייּב .עיצקנופ

 .(עניה ןופ גנוצעזרעּביא ןַא סיקסוװָאלטישז) "רעטניזעג ןכַאמ ײז ןעמ ןָאק

 ;גנוצעזרעּביא רעד וצ "םוטּפירקס-טסָאּפ, סיקסװָאלטישז זיא טנַאסערעטניא

 רעזנוא וצ-טזָאל :העד רעד ןיא טסעפ ץנַאג טשינ ךָאנ ןײלַא ןיּב ךיא,

 ,ןעמ ןָאק - יא ,ךָאנ.ײז ןעמיװש - זיא; :יװ ,ןינּב ןימ ַאזַא קיטַאטַארג

 סָאד ּביױא, :םולשַאּב ןקיטכיר םוצ טמוק רע ."ז טשינ רעדָא 'יז לָאז--זיא ,

 .ףעמ געמ--זיא ,ױזַא טרער קלָאּפ

 ןטייווצ ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ ןגעוו ללּכ םענופ טייקטסעּפ יד .9
 ירעטירק ַא רַאפ רדס:רעטרעוװ םעד ןצונוצסיוא לָאמטּפָא טּביולרעד טרָא

 טיצ "ןייג ןײלַא לעװ ךיא, ןיא .סעמגַאטניס יד ןופ גנּויצ םעד ןגעװ

 ןעמענ "ןייג לעװ ןיילַא ךיא, ןיא רעּבָא ;"ןייג לע, וצ "ןיילַא; ךיז
 ,ןעמוקעגסיוא טלָאװ טשינַא ,"ךיא, וצ ךיז טיצ ?ןיילַא; זַא ןָא רימ

 סייו םעד רעּביא; ןיא .טרָא ןסירד ןפיוא זיא טרָאװנָאזרעּפ רעד זַא

 ץעשיטַאּבעלֲַאּב עטסעפ ַא ךיז טזָאל וצ לטעטש םוצ געצוו ןטּבױטשַאּב

 "וצלטעטש םוצ, ךיז טיצ (שַא) "סענַאלוּב ייוצ עקרַאטש טימ רופ

 טלָאװ טשינַא ,"ךיז טזָאל; וצ טשינ ,(*? געוו רעסָאװ;) "געו םעד; וצ
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 טזומעג טלָאװ ןוא "עּפורג, רעדנוזַאּב ַא טעדליּבעג "וצ.לטעטש םוצ,
 ,טרָאװנָאזרעּפ ןֿכָאנ ןעמוק ָאזלַא

 טעװ ןגרָאמ--ןעמוק רע טעװ רעגייזַא יירד ןגרָאמ :ךיוא ילגרפ

 :טריזיטַאמעכס טרעװ עזַארּפ עטשרע יד .רעגײזַא יירד ןעמוק רע
 ןעמש טעװ -- = רע

| 

 ןגרָאמ

| 
 רעגײזַא יירד

 ןפמוק טעװ- - + .ירע !:עטײװצ יד

 יי
 רעגיײזַא יירד ןגרָאמ

 םינּפַא; ,(.רּפ) 'טמעטע רע םיוק,; יװ סעיצקורטסנָאק עכלעזַא .0

 *םיק, ּוװ ,(.גרעּב) 'טָאטשזײרק ןיא ןעװעג ץלַא ְךָאנ זיא רענזױּפ הוה

 םעד ןכאמ-ןעיצ םשינ טקעיּבוס םוצ ןפוא-םושּב ךיז ןעק 'םינּפַא; רעדָא

 םיוק :טרָאװדניּב ןטרָאּפשרַאפ טימ ןצַאז עטצעזעגפיונוצ ןופ קורדנײא

 ...רענזיוּפ הוח זַא םינּפַא ,טמעטע רע סָאװ

 רעד, ןיא ןעלקיטרא ענײמ .,ז טרָאװנָאזרעּפ ןופ גנולעטש ןגעװ

 .1927 ,7 .מונ ,1 .מונ ,װעיק ,"ךַארּפש רעשידיי

 3 .ּפשייּב ,טרָא ןטשרע ןפיוא לַאמרָאנ טמוק עּפורג-טקעיּבוס יד .1

 3(.סנ) ןזָאל געװ ןיא טֿכַאנ ןיא טנייה ךָאנ ןוא דלַאּב ךיז ןפרַאד רימ

 תוישעמ עכעלרעדנּוװ ענייש יד : ליװ ןפָאלש ןיוש לרצוא ןיימ
 ןצנַאגניא רבח ןגנוי ןייז ןּבָא םותי םעד קילאּומש ןופ
 .(ע"ש) טפושיּכרַאפ

 ,טכערּפשטנא טקעיּבוס רעד סָאװ ,םיטרעד ןרעװ טרעלקרעד ןעק סָאד

 רעד .ה.ד ,טקעיּבוס ןשיגָאלָאכיסּפ םעד ,עיצַאנָאטניא רעלַאמרָאנ ײּב

 ,"גנולעטשרָאּפ רעטשרע,

 ,טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןעמונרַאפ זיא טרָא עטשרע סָאד ּביוא .2
 -טרָא ןטייוצ ןפיוא ,ןַארַאפ זיא ַאזַא ּבױא ,עּפורג.טקעיּבוס יד טמוק

 .געטש ןוא געוװ ןייגסיוא רע לָאז : ,ּמשייּב

 רעדנַא ןַא טימ ןעמונרַאפ זיא טרָא עטשרע סָאד רעּבָא ּביוא 3

 סָאד רעדָא) טרָאװנָאזרעּפ רעד ןעמוק טרָא ןטייווצ ןפיוא זומ ,עּפורג
 -טרָא ןטירד ןפיא טשרע -- עּפורגיטקעיּבוס יד ןוא "דלא; טרָאװ

 6037 3 גיב יא
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 לשוּב רעקיסיפגנַאל רעד טָאה עקנָאל רענירג רעד רעּביא : .ּפשייּב

 יק לטעטש םעד ןיא ןרָאװעג לטיה סָאד זיא דלונ }טריצַאּפשעגמורַא

 ;טעּפש ףע טמוק םײהַא ;!דרע רעד ןיא ןעמ טגיל ,יוא ; (.רּבַא)

 ...ןסָארטַאמ-ןדלעה יד זיא ךיירקנַארּפ ןיא
 ןפוא יו רעטייו טמוק טרָאװנָאזרעּפ רעד רעּבָא ןעוו 4

 ןטייוצ ןפיוא ןעמוק עּפורג-טקעיּבוס יד ןיוש ןעק ,(733) טרָא ןטייווצ

 : .ּפשייּב .עּפורג רעדנַא ןַא ןופ ןעמונרַאפ זיא עטשרע סָאד ּבױא ,טרָא

 ,(גנוגערפרעּביא) ? םוק ךיא ןענַאוװנופ ;ן!זיא ףע רעגולק ַארַאס

 .ןעמענרַאפ טשינ ָאד ךיז רימ ןענעק ןלַאפ ערעטריצילּפמָאק טימ

 ןֿכָאנ קידנעטש ּבָאגוצ רעלַאּברעװ רעד טמוק טרַאװנגעג ןיא 6

 ךיא ,ןײרַא םוק ךיא :.ּפשייּב .(רעטייוו רעדָא רַאּבלטיממוא) ּברעװ

 .ןײרַא ןיהַא םוק ךיא ,ןיהַא ןיירַא םוק

 ,ליגדא ןלעטשטסעפ, ןוא 'טסעפ, ֹוצ ךײש זיא ענעגײא סָאד

 -רעּפ ַא ןופ לייט ןקיטיײטַאּב םוצ ךייש זיא ענעגייא סָאד .6

 רעטרעקרַאפ ַא ךיוא רָאפ לָאמַא טמוק ָאד רעּבָא ,ּברעװ ןשיטסַארפ

 ןגיװשטנַא רעװו ךיא ,("ךיא ןיּב רבוג , ךיוא רעּבָא) רבוג ןיּב ךיא : רדס

 וט ךיא ,ןייג וצ םוק ךיא ,ףרָאװ ַא וט ךיא ,(ךיא רעוװ ןגיוושטנַא-=)

 .ו"זַאא ,הטרח ּבָאה ךיא ,ןטעּב

 ןלַאּברעװ טימ סַאלק ןז ןופ ןּברעװ עשיטסַארפירעּפ ןיא 7

 ןלַאּברעװ ןֿכָאנ רַאּבלטיממוא ּבָאגוצ רעלַאּברעװ רעד טמוק  ּבָאגוצ

 יד סױרַאיּפַאֿכ א דרעפ יד ךיז ןּביג לָאמ עֿכנַאמ :וויטנַאטסּבוס

 .(.רּפ ּפעק

 ןיא יו רדס רעקיּבלעז רעד טמוק וויטַארעּפמיא ןיא .8

 :ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ייּב וליפא ,טרעקרַאפ ךיוא לָאמַא רעּבָא ,טרַאװנגעג

 יירד ַא ּביג !ףרָאװ ַא וט ('!םֹוק ןײרַא, -- רענעטלעז) !ןיירַא-םוק

 !דָאר םעד

 (748 ,745) םיללּכ ײװצ יד ןעמ טרילומרָאּפ ךעלנײװעג .9

 "עיצַאנוינָאק רעד ןיא ּפָא ךז טלײט סקיפערּפ רעטריטנעצקַא ןַא, :ױזַא

 זיא |.ננערילומּכָאפ ירד; -(ןַײרַא םוק ךיא; טרעװ "ןעמוקניירַא, ןופ .ה.ד)

 עמרָאפטנורג יד זיא װיטיניפניא זַא ,החנה רעשלַאפ רעד ףיױא םדנירגעג

 שיטקאפ .ןעמוקנײרַא ןופ ךיז טמענ ,ןײרַא םוק'כ; זַא ,ּברעװ ןופ

 .נירא, ןוא "ןײרא-םוק'כ, ןשיװצ גנוכערּפ שטנא ןא ךָאנ רימ ןּבָאה

 ײּב זַא ,ןטּפױהַאּב טכער עקיּבלעז יד םימ ןעק עמ ןוא ,"עמוק

 רעד טימ ּבָאוצ רעלַאּברעװ רעד 'ךיז טקינײאראפ, גנודליּב-װימיניפניא

 (16) קיטַאמַארג עשידיי
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 .שידרוסּבַא זיא יטקיפערפ, "ןיראש-םוק'כ,; ןוא '"ןײרַאא ןפורנָא .עמעט

 יד זומ ָאזלא .טשינ ןעמ ןעק טרָאװ ןײא סלַא '"ןעמוקנײרַא, ןטכַארטַאּב

 .ןלַאפּפָא "סקיפערּפ ןטריטנעצקַא ןופ גנולײטּפָא; ןגעװ ערעל

 ןדיישרעטנוא ןעמ ףרַאד סעמרָאפּברעװ עטצעזעגפיונוצ ןיא .0
 .גייא ,וקיסילשסיוא ןוא ןקיסילשנייא : רדס-רעטרעוו ןּפיט ייווצ
 טייטש '"ןיירַאא ּווװ ,?ןעמוקעגניירַא ןיּב5, יװ ,ַאזַא רימ ןפור קיסילש

 .עג ּבָאהכ, יו ַאזַא--קיסילשסיוא ,ּפיציטרַאּפ ןוא טרָאװנָאזרעּפ ןשיווצ
 .ּפיציטרַאּפ טייז רענעי ףיוא טייטש "גנורּפש ַא, ּוװ ,"גנורּפש ַא ןּבעג

 ןעמוק רדס ןקיסילשנייא טימ זַא ,ןלעטשטסעפ ךיז טזָאלס .1
 ןופ ןּברעװ עשיטסַארפירעּפ ךַאסַא ,ּבָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ןּברעװ

 ;סַאלק ןש ןופ עקינייא ,ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ןָא סַאלק זזז ,סַאלק 11 ,סַאלק 1
 ,סַאלק ןע ןופ ןּברעװ עשיטסַארּפירעּפ ןעמוק רדס ןקיסילשסיוא טימ

 ןסַאלק ערעדנַא ןופ עקינייא ,סַאלק עז סַאלק ע
 ןלַאּברעװ טימ עשיטסַארפירעּפ סַאלק ןוז ייז ןשיווצ ,ןּברעװ ךַאסַא

 .סיוא ייס ןקיסילשנייא ייס ןוָאלרעד ,סַאלק ע1 ןופ ךַאסַא ןוא ,ּבָאגוצ
 .רדס-רעטרעוו ןקיסילש

 : ןליּפשייּב

 ,?ןיײרַא ןעמוקעג, טשינ) ןעמוקעגניירַא ןיּב'כ :קיסילשנייא (

 ןרָאװעג ןפָאלשנַא ןיּב'כ ,'הכוז ןעװעג; טשינ) ןעװעג הכוז ּבָאה'כ
  ןוטעג, רענעטלעז) ןוטעג ףרָאװ ַא ּבָאהֿכ ,("ןפָאלשנַא ןרָאװעג, טשינ)
 .לעוװֿכ ;("הטרח טַאהעג; רענעטלעז) טַאהעג הטרח ּבָאח'כ ,(ףרָאװ ַא
 יד טימ ;װ"זַאא ןוט ףרָאװ ַא געלפיֿכ ,ןייז הֿפוז טלָאוװכ ,ןעמוקניירַא

 .לעטש ַא שירעליֹוװ ךיז ;(,ּפָא) ןוטעג ףיוא לעטש ַא ךיז תוחוּכ עטצעל

 ןירַאףרָאװ ַא ךיז יז טָאה ;(.ּפָא) ךיש עלעג עריא ןיא ןוטעג קעװַא

 .(ּפָא) סנשיק יד ןיא ןוטעג

 ,"ןעמוקעג ןייג וצ , טשינ) ןייג וצ ןעמוקעג ןיּב'ֿפ :קיסילשסיוא (2

 רענעטלעז) דיּב טַאהעג ּבָאה'ֿכ ,("ןוטעג ןטעּב, טשינ) ןטעּב ןוטעג ּבָאה'כ

 ךָאנ ליװ ,ןטעּב ןוט טלָאוװכ ,ןיג וצ ןעמוק לעוו'כ ,("טַאהעג דיּב

 .ו"זַאא ,(ע"ש) רעטנוא ּבעל ַא ןּבעג

 .טײצ עװיטקעפרעּפ ךיױא ןּבָאה רדס-רעטרעװ ןקיסילשסיוא 2

 ןּבירשענג, טשינ) טליצרעד ןּבָאה לעו'כ ,ןּבירשעג טַאהעג ּבָאה'כ !סעמרָאפ

 .שןּבָאה טליצרעד ,טאהעג

 ךָאנ ןַארַאפ זיא עמרָאפ-ּברעװ רעטצעזעגפיונוצ ַא ייּב בוא .8

 רעד (סעמגַאטניס יד טָא עגונּב) ךעלנייועג טמוק ,סעמגַאטניס ערעדנא
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 טשינ וויטיניפניא רעדָא ּפיציטרַאּפ .ה.ד) רדס-רעטרעוו רעקיסילשסיוא

 ,פיציטרַאּפ) רעקיסילשנייא רעד--דייר רעכעלרעייפ ןיא ןוא ,(ףוס ןפיוא

 .(ףוס ןפיוא וויטיניּפניא

 : לָאמטּפָא ןיא רדס-רעטרעװ רעקיסילשנייא רעד ,סנקירעּביא
8 

 .ּפָאמוא ,רעּבײרש רעדָא רעדער ןסיװעג ַא ייּב ךירטש רעלעודיווידניא
 .דייר רעד ןופ "טײקֿכעלרעיײּפ, ןופ קיגנעה

 : ןליּפשייּב

 ''1 ךיז ,ןַאגעגוצ רעגעלעג ןיימ וצ ןַאד ץעּבָאּב יד זיא (

 .עגנייא ןיּב ךיא זַא קידנעניימ ,וא טלעטשעגקעװַא סנּפָאקוצ ןיימ:

 :"טשיַאזָארּפרַאפ, ענעגייא סָאד .(.סנ) ןעמונעג ןטֿכַארטַאּב ךימ ,ןפָאלש
 טלעטשעגקעװַא ךיז ,רעגעלעג ןיימ וצ ןַאגעגוצ ןַאד עּבָאּב יד זיא
 ךימ ,ןפָאלשעגנייא ןיִּב ךיא זַא קידנעניימ ןוא ,סנּפָאקוצ ןיימ ייּב

 ,ןטכַארטַאּב ןעמונעג

 טיירגעג ,קינַאג ןפיוא ןּפמָאל ןגָארטעגסױרַא טָאה עמ ,רוציקּב (2

 ,ײט סנקעּב טימ ,עסייה ןרַאװָאמַאס ןגָארט ןּבױהעגנָא ןוא שיט םוצ

 :טייקֿכעלרעייפ (רעקיסַאּפ טשינ) טימ ענעגייא סָאד .(ע"ש) ...רעקוצ טימ

 .עג שיט םוצ ,ןגָארטעגסױרַא קינַאג ןפיוא ןּפמָאל טָאה עמ  ,רוציקּב

 ןגָארט ..רעקוצ טימ ,ייט סנקעּב טימ ,עסייה ןרַאװָאמַאס ןוא טיירג

 .ןּביױהעגנָא

 םיציטראּפ רעד ןעװ ,טלָאמעד ןרָאװעג טדערעג זיא סָאד .4

 רעד ךעלנײװעג זיא'ס יװ ,טריטנעצקַא םשינ ןענעז װװיטיניפניא רעדָא

 ןפיא זיא טנעצקַא רעד ןעװ ,ןלַאפ ערענעטלעז ענעי ןיא ,לַאפ

 רעד ; טרעקרַאפ טקנוּפ ,ףיז טכַאד ,טמוק ,ויטיניפניא רעדָא ּפיציטרַאּפ

 רעקיסילשניא רעד ןוא דײר רעכעלרעײפ ןיא רדדס רעקיסילשמיוא

 .רעטוׂשּפ ןיא

 ןפיוא טמוק (טרָאװנָאזרעּפ םוצ ךיז טיצ'ס ןעו) "טשינ 85

 קידנּבערטש) ּבָאגוצ רעלַאּברעװ ַא ןעמוקעג טלָאוװס יװ ,טרָא ןקיּבלעז

 .רעוו ַא ןַארַאפ זיא'ס ּביוא -.(ּברעװ םוצ רעטנעענ סָאװ ןעמוק רעּבָא

 יג ךיא :.ּפשייּב .םיא רַאפ רַאּבלטיממוא "טשינ; טמוק ,ּבָאגוצ רעלַאּב

 --טָאטש ןיא קעװַא יג ךיא ;קעװַא טשינ ייג ךיא--טשינ ייג ךיא--קעװַא

 ןיהַא ןיּב ךיא ;טָאטש ןיא קעװַא טשינ ייג ךיא--טָאטש ןיֵא טשינ ייג ךיא

 טשינ ןיהַא ןיּב ךיא--ןעגנַאגעג טשינ ןיהַא ןיּב ךיא -- ןעגנַאגעגקעװַא

 !ייײג טשינ--!טשינ ייג ;!יײג קעווַא-=!קעװַא-ײג ;ןעגנַאגעגקעװַא
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 ןלַאּברעװ ןיא 'טשיג, ןשיװצ .עיגָאלַאנא ןײק זַא ,ךיז םיײטשרַאפ
 .ָאטשינ זיא עיצַאנָאטניא ןיא ּבָאנוצ

 ,ברעװ םוצ ןעיצ ךיז ןעק 'טשינ, ;ןטײקיטײדײװצ ךעלגעמ ןענעז'ס

 ײג ךיא, .ּב.צ ,םיא ךָאנ סָאװ ,ּברעװ-טשינ םוצ רעדָא ,םיא ראפ סָאװ

 מױל ןענָאקרעד ןָאק עמ .(וחָק װפ זנתגופ וע זעגּה :שיסור) "ןיהַא טשינ

 ' .(םשינ טפירש ןיא רעּבָא) עיצאנָאטניא רעד

 עמ ןעק ,'ךז טמעש טשינ טסע; סַאּפש ןטנַאקַאּב ןיא ,אּברדַא

 ֿבנּיצ יד ןענָאקרעד קידנעטש ,עמָאק רעד םױל ,טפירש ןיא רָאנ

 ."טשינ, ןופ

 ןא רָאפ טמוק (ץרפ ,שַא) סרעבײרש עשידײ-שילױּפ יב 6

 -פָאש םעד טשינ רע טָאה שפנ-תמגע ןופ, :רדס.רעטרעװ רעקיטראנגײא

 ןןוטעגסױא טשינ ץלעּפןפָאש םער רע טָאה-(שֵא) "ןומעגסױא ץלעפ

 טָאה-=(.רפ) "טגָאזעג טרָאװ טכעלש ןײק םעד רַאּפ טשינ טָאה רענײק,

 .טגָאזעג טשינ טרָאװ םכעלש ןײק םעד רַאפ

 -.רע ,וד ,ךיא, ןעמָאנָארּפ סרעדנוזַאּב ,רעטרעװ עקינייא 7
 ,טרָאװגָאזרעּפ םוצ רעטנעענ סָאװ ןעמוק--"...רימ ,ךימ

 יורא ןעמיװש סָאװ ,סרעּפרעק עטכײפ טימ ײז טכײלגרַאּפ עמ

 ןעקניז רעטרעװ ערעקיגָאװ ,ערערעװש יד תעּב ,ךעלּפרעּבױא רעד ףיוא

 | ,וצ:ּפָארַא

 3 רבה םעד ךוּב ַא ּביג ךיא--ךוּב א רבח םעד ּביג ךיא :.ּפשייּב

 עד סע ביג ךיא ;םיא ךוּב ַא ּביג ךיא :טשינ--ךוּב ַא םיא ּביג ךיא

 .סע רבח םעד ּביג ךיא :טשינ--רבח

 ךטייװצ ןופ טקעיּבוס םעד ןסױטשּפָא ךיוא ןעק סםָאנָארּפ רעד

 "ןייא להשמ ךיז טשַאװ, :.ּבצ ,ןקידרעטייו ַא ףיוא טרָא ןטירד רעדָא
 .םיא טפערט טָאטש ןיא ,('ןייא ךיז להשמ טשַאװ; :רענעטלעז)

 .רעטנַאקַאּב ַא

 / .תונכשּב קידנעטש טעמּכ טקעלַאיד ןײמ ןיא טמוק "ךיז/+ .8

 'וצ ,טרָאװ םענעי ןופ םײװ ץנַאג טּפָא קידנעײטש ,םרָאװנָאזרעּפ ןטימ

 ךיז םיצ 'ךיז  ׂשטָאכ) ןדָאּב ןעגנַאגעג ךיז ןיִּב ךיא :ךיז םיצ רע ןכלעװ

 .ןדָאּב טפראדעג ךיז ּבָאה'כ ;("ןדָאּב, וצ
 !םימ ּברעװ ןטײװצ א וצ ךיז םיצ 'ךיא טימ ּברעװ ַא ןעװ .9

 .ןהאֿב ךיז טליװ רימ ;טרָאּפשרַאפ 'ךיז, ןיא (?קידנעטש) םרעװ ,"ךיז,

 .(ןדָאּב ךיז ךיז םליװ רימ-ב)

 ?טשינ לָאמטּפָא טמוק טנעצקַא ןשיגָאל ַא טימ עמגַאטניס ַא 0



-- 245 == 

 רענייא :רעווש ָאד זיא םיללּכ ןּבעג רעּבָא ,טרָא ןֿכעלניײװעג ריא ףיוא

 --אקווד רעטייווצ ַא ,ץַאז םעד ןּבײהנָא עמגַאטניס ַאזַא טימ ּביל טָאה
 .ו"זַאא ,ףוס ןפיוא יז ןגײלּפָא

 'וא; :ץַאז ּבײהנָא ןיא קידנעמש ןעמוק רעטרעװ עקינײא 1
 "טָא (ררע רעד ןיא ןעמ טגיל ױא .ּב.צ ,טרָאװ:ףורסיוא סלַא טׂשינ)

 .(543) ש"א ַארַאס ,(ּברעװ םוצ ךיז םיצ'ס ןעװ)/

 עצנַאג ןופ רדס םעד טכַארטַאּב רימ ןּבָאה טײצ עצנַאג יד .2 :

 .ה.'ד ,ןטלָאּפשעצ םרעװ עּפורג ַא זַא ,םפערט ןטלעז .ץַאז ןיא סעּפורג

 ײּב רעגײטשַא ְרָאפ טמוק סָאד .תונכשּב טשינ ןעײטש סעטנַאטניס עריא

 (562) שטַאגוי רעד ,רימ טלעפעג רע :עיצדָאּפַא ּפיט ןשיפיצעּפס 8

 ,"לסיּבא לסעג רעטצניפ א, :ץונַאּב ןשיפיצעּפס ַא ןיא 'לסיּבַא; םרָאװ םייּב

 זיא דניא ַא ןּפָאלעגכרוד געװ םעד :ךעלטסניק רײר רעשימטיר ןיא .ַא"א

 (.ס}) עמוטש א



 טפעהַאּב רעטצעזעגפיונוצ .ש

 ןאעייצ

 טיירד לימטניוו ַא יו :סעזַארפ יד ןטכַארטַאּב רימ ןעוו .3

 טקעלּפטנַא טשרע זיא רימ סָאװ ,גנידצלַא ןופ חומ רעד רימ ךיז

 טַאהעג ןגיוא עסיורג טָאה סָאװ ,םענייא טימ השעמ ַא ;(.רֹּבַא) ןרָאװעג

 (טפעהַאּב רענעסָאלשעג) ץַאז ַא זיא ָאד זַא ,רימ ןקרעמַאּב -- ,(.סנ)

 "ןרָאװעג טקעלּפטנַא טשרע זיא רימ סָאװ, :טרָאװ ןייא וצ טרינידרַאּבוס

 ּוצ ךיז טיצ "טַאהעג ןגיוא עסיורג טָאה סָאװ, ,"גנידצלַא; וצ ךיז טיצ

 -נעטשּבלעז טימ רָאנ ןוט וצ טַאהעג רימ ןּבָאה טציא זיּב ."םענייא,
 -טשינ -- טסייה ,עמגַאטניס ַא וצ טרינידרָאּבוס ,ץַאז ַא ,ןַצַאז עקיד

 טעדליּב ץַאזייּב ַא זַא ,רָאלק ,ץַאזייַּב רעדָא ץַאז רעקידנעטשּבלעז
 א ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ ,טפעהַאּב ַא .טפעהַאּב ַא ןופ לייט ַא רָאנ

 ןַא זיא ןילַא רע ּבױא ;טפעהַאּב רעטצעזעגפיונּוצ טסייה ,ץַאזייּב
 -צעזעגפיונוצ רענעפַא ןַא סע זיא ,(ליּפשייּב ןטייוצ ןיא יו) רענעּפָא
 .(טײקנסָאלשעג רעטסקיניײיװניא טימ טפעהַאּב רענעּפָא) טפעהַאּב רעט

 עמ ןעו ,טּביילּב סָאװ ,ץַאז ןטצעועגפיונוצ לייט םעד .4

 . ךַארַאפ ןענעזס ּבױא ,ןצַאויּב עלַא רעדָא) ץַאזייּב םעד ּפָא-טפרַאװ

 ,רעיונעג ןייק טשינ זיא ןעמָאנ רעד ,ץַאזטּפיוה ןעמ טפור ,(ערערעמ
 +.ּפשייּב .ץַאז לייט ַא רָאנ ,ץַאז ןיק טשינ ךעלטנגייא זיא סָאד םירָאװ

 היד רךימ ךיז טיירד לימטניוו א יו

 .ץַאזטּפיױה--גנידצלַא ןופ חומ .צעזעגפיונוצ

 טקעלּפטנַא טשרע ןזיא רימ סָאװ ץַאז רעט

 .ץַאזייּב--ןרָאװעג |

 .טּפיוה--םענייא טימ השעמ ַא
 .(רענעפָא) טפעהַאּב | .צעזעגפיונוצ
 .--טַאהעג ןגיא עסיורג טָאה סָאװ רענעּפָא רעט

 ץַאזייּב | טפעהַאּב
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 ןײק טשינ ללכּב ויא טפעהַאּב רעטצעזעגפיונוצ רענעּפָא ןַא 5

 ףויירנ םלַא מושּפ טפעהַאב ַאזַא טניישרע לָאמטּפַא .גנוניישרעד עטפַא

 ןשרעהַאּב וצ רעּבײרש רעדָא רעדער םענופ סײקיזָאלטכַאמ ןופ ןמיס םלַא

 ,סעמרַאפ עשיטקַאטניס ערעכעה יר

 רעטרעוו עקיפליהַאּב

 .דניּב ךרוד (| רָאפ טמוק ץַאזייּב ַא ןופ גנורינידרָאּבוס יד 6

 ןענעז סָאװ ,רעטרעװ עלעיצעּפס ךרוד (9 ,סעיצקנוינָאק) רעטרעוו

 ,ןוויטסנוינָאק) רעטרעודניּב ןוא רעטרעװ עקיטײטַאּב קיטייצנייא

 ןעניד טימרעד לעלַארַאּפ .רעטרעוו עקיפליהַאּב עלעיצעפס ענייק ןָא (3

 ,ץַאזייּב ןיא סודָאמ רעטשימעג רעד לטימ-רינידרָאּבוס ַא רַאפ לָאמַא ךָאנ

 .עיצַאנָאטניא יד ,רדס-רעטרעוו רעד

 ,ףיורעד טֿכַא ןגייל : ףרַאד ץַאזייּב ַא ןענרעלרעד ייּב 7

 וצ רעדָא ,ּברעװ ַא ,יטנַאטסּבוס ַא וצ טרינידרָאּבוס רע זיא יצ

 .עמגַאטניס רעדנַא ןַא

 .רָאּבוס וצ ןעניד סָאװ ,סעיצקנוינָאק עקינייא ןענעז טָא .8

 : ןצַאזייּב ןריניד

 ךיא ּבױא ,לסיּבַא גערפ ַא ;סױרַא טעװ יז ּביוא ,רוסָא :ביוא

 .ּבעגרעּביא םיא ךיא לעװ ,ןפערט םיא לעװ ךיא ּבױא ;(.רֹּבַא !ליװ

 ךיילג סָאד טמוק ,סניועג עסיורג סָאד טרעשַאּב זיא'ס זַא ;ןַא

 יז ןוא ;?ןעװעג זיא טנגוי זַא ,ןעװעג וטסיּב ּוװ ;ןיײרַא ּבוטש ןיא

 יאדװַא סע טליפ דגנתמ ןייק זַא ,םעט ןימ ַאזַא ייּברעד ייּב ןליפ

 ;(.רֹּבֲא) ןַאמ רעֿכעלרע ןַא טנעז ריא זַא ,השקשינ ,טסייו עמ ;טשינ

 .עטוג ענייז ,עלַא זנוא ;עקירעמַא ןיא ןיוש ןענעז רימ זַא ,טגָאז עמ

 טקורדעגּפָא רדסּכ ןלָאז תוישעמ ענייז זַא ,רעייז ךיז טסולג ,טניירפ

 .(.רֹּבַא) ןרעװ טפיוקרַאפ ןוא

 ךיא ּבָאה ,ווירב םעד ןעמיקַאּב ּבָאהֿכ רעדייא ךָאנ :רעדייא

 רעסעּב ךיא לעװ ,ןטייל ! וצ ןעמוקנָא לָאז ךיא רעדייא ;טסּוװעג ןיוש

 .ןפיוקרַאפ סעּפע

 ךָאנ טָאה רעטלַא רעד תעשּב ,ןפָארטעג טָאה סָאד :תעשּב

 .טּבעלעג

 עקינָאזרעּפנײא יד טריפעגנייא גנַאל ןיוש ןּבָאה רימ םגה :םגה

 ,('סעמע,) טײקֿפעלטיײהניײא ןייק ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ,גנוטלַאװרַאפ



 = סא =

 --םיבוט םישעמ יד רעּביא טשינ ןגעװו םיאטח יד תויה ; חויה
 .(.רּפ) טשינ םונהיג ןייק המשנ רעד טמוק

 סע רעסערג סָאװ ;טשינ ךָאנ טמוק רע סָאװ ,רעדנּוװ ַא ;סָאװ
 סָאװ קנַאד ַא ;(.רפ) סנטָאש יד ךיז ןשיוט רעשַאר גָאט רעד טרעװ
 ןוטעג רימ סע טסוד

 וצ ץַאזייּב ַא ןופ לטימ-רינידרָאּבוס סלַא טײרּפשרַאפ זיא ?סָאװ,

 לקניװ רעזנוא ןיא טָאה ריא סָאװ ,עלעדנעמ ּבר ,ךייא ; וװיטנַאטסּבוס ַא

 ןבעל עצנַאג סָאד ,וימי-לּכ סָאװ ,לדרעפ יירטעג ןיימ ;(.רֹּבֲא םש ַאוַא

 רשפא ךָאנ טעװערָאה ;(.רֹּבַא הדוכע רעד ןיא ןעוװעג סע זיא ,סנייז

 ,דיי רעד ןיּב ךיא ;(רֹּבַא הרוחס ערעײט ןריפ סָאװ ,ענעי ןופ רעמ
 סע סָאװ ,די םעד טמענ ;(ע"ש) ןעװעג ןישודיק-רדסמ ּבָאהיֿכ סָאװ
 .(.רפ) ןירַא ּבוטש ןיא ,ןרָאװעג טוג טשינ םיא זיא

 ַא ;(גרעּב) טֿכַאנרַאפ עלַא ָאד טריצַאּפש עלערימ יװ ,ןעז ;יװ

 רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םענ ךיא יװ ;סױא טעז רע יװ קערש

 טזָאל עֿכײר יד ;ןעמַאװצ ךיז ךיג ףיוא ּבוטש עצנַאג יד טפיול ,ןעמַאמי

 טָאה רע יװ םעדֿכָאנ ;ףיש ןטימ ןָא ןעמוק ייז יװ ,ךיילג ןײרַא ןעמי

 רעד טימ ןעװעג בשיימ ךיז רע טָאה ,טלעװ עסיורג ץנַאג יד ןפַאשַאּב
 רע יװ ןֿכָאװ עכעלטע ןצנַאגניא ;(רֹּבֲא למיה ןיא םיכאלמ הילמּפ
 ,םייהַא ןיא ךיז ןּבײלק רימ יװ ;(ּפָא) ןעלחר טימ טנַאקַאּב ךיז טָאה
 .עגסיוא ּבָאהֿכ ;("רעקעוװ;) טיילעגנוי רָאּפ ַא ןײרַא ןעייג סע טשרע

 טָאג יװ געלשעג םוצ ךיז ןעמענ ;טגָאזעגוצ ּבָאה ךיא יו רעמ טליפ

 };טשינרָאג ןופ סייו ךיא -- דיי ַא ןיּב ךיא יװ ;(ע"ש) ןטָאּבעג טָאה

 ףוטעג טשינ סע ּבָאה ךיא יװ ,ןּבעל ױזַא ךיא לָאז
 .ןעמונרַאפ ןעוװעג ןיּב ךיא לייוו ,ןעמוקעג טשינ ןיּבֿכ :לייװ

 ןעװ !ןּבעגרעּביא םיא ךיא לעװ ,ןעז םיא לעװֿכ ןעװ ;ןעוו

 ,ךָאנ ןעניגַאּב ןיא ;טליײצרעד םיא ךיא טלָאװ ,ןעזעג םיא טלָאװ'כ

 ּווװ ץעגרע ןיש ןעמושז ,ףיוא חרזמ רעד םיוק-םיוק טיורג עס ןעװ
 סע ,טשינ טשיור סע ,ןטלעז ָאד ןענעז ןשטנעמ ןעװ ;(.דָאג) ןגילפ

 ןיא ָאד טלּבירג ןוא טלּביװש רַאפרעד ,טעטש יד ןיא יװ טשינ טֿכָאק

 .(.רֹּבַא) רעדלעוװ יד

 יז ןענעז ,ןּברָאטשעג זיא עמַאמ יד טניז :טייצ ,טניז ,טייז
 : .(ע"ש) רעבושח ןעמעלַא ייּב ןרָאװעג

 ..רעיומ ןרעטצניפ םורַא טנַאװ יד זיא ךיוה שטָאֿכ ;שטָאכ

 ןּברָאטשעג טשינ טייװ ךָאנ הסיפּת יד זיא ךַאד (ןוא)



 א +
- 
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 ,טֿכַאנרעדפױא ןוא ירפרעדניא שידק גָאז ךיא תמחמ ;תמחמ

 .(ע"ש) ןוח םעד רעּבשרעה וצ טשינ רעמ ןיוש ךיא ייג

 .ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןיוש זיא רע יצ ,טשינ סײװ'ֿכ ;יִצ

 .ןדיילרעדוצ ןעוװעג ךָאנ זיא ,טּבעלעג טָאה רע ןמז-לּכ ;ןמז-לּכ
 ..רעטייוו לסיּבַא ןירַא-קוק ַא ןּבעג רימ ןליוו םָאק : םיוק ,םָאק

 .(ע"ש) ךרוד זנוא ןעמ טּביײרט ױזַא

 ןסעגרַאפ טשינ טסלָאז ידּכ ,סָאד ּביירשרַאפ :;ידּכ

 .רָאּבוס וצ ךעלֿכעזטּפיױה סעיצקנוינָאק ןעניד ,ןעעז רימ יוו .9

 .(ּברעװ ַא וצ--בור סָאד) וויטנַאטסּבוס-טשינ ַא וצ ץַאזייּב ַא ןריניד

 .ויטנַאטסּבוס ַא וצ בור סָאד ץַאזייּב ַא ןרינידרָאּבוס ןוויטקנוינָאק ,ָאּברדַא

 רע טדייש טימרעד--ץַאזייּב ןיא עמגַאטניס א ןיילַא זיא וויטקנוינָאק ַא

 עקיגערפ ןעניד ןוויטקנוינַאק רַאפ .עיצקנוינָאק ַא ןופ רעטנוא ךיז

 :ןוויטקנוינָאק ןופ ןליּפשייּב ןענעז טָא .ןעמָאנָארּפ

 טלעוּפעג ייז ןּבָאה ,טלָאװעג ןּבָאה סרעפלעהַאּב יד סָאװ :סָאװ

 סָאװ ,סָאד טלעפעג םיא ;וויטַאזוקַא ןַא ץַאזייּב ןיא זיא "סָאװ;--(ע"ש)

 ,טדער עמ סָאװ ןופ ;טקעיּבוס ַא ץַאזייּב ןיא זיא "סָאװ,--טסיירד זיא

 ַא טימ וויטַאד ַא ץַאזייּב ןיא זיא "סָאװ, -- טױט םוצ ןעמ טמוק

 .עיציזַאּפערּפ

 סֿכײרנַײװ טקורדעג זיא'ס ּוװ ,לַאנררשז רעד זיא טָא ;ּווװ

 ,לקיטרַא

 .טסליוו וד ןיהּווװ ,ייג : ןיהּווװ

 םוצ טרינידרָאּבוס "יו,--רע טוט יױװַא ,ליו רע יװ ;(ױזַאיװ

 טרינידרָאּבוס שיוו --- ייז ןּבָאה םינּפ ַאזַא ןסע םיתמ יד יװ ;ּברעוװ

 .ּברעװ םוצ

 לָאמ ליפיזַא ,העש ַא ןיא ןטונימ ןַארַאפ זיא'ס לפיוו ;לֿפיוו

 = ךיז טיצ ?לפיווע -- (ע"ש) רעגייז ןפיוא טקוקעג ןתח רעד טָאה

 .?ןטונימ;

 רעֿכלעװ ,טָאג ןגעק ןקידניז סעַּפע טזומעג טָאה רע ,רעכלעוו
 ץַאזייּב ןיא זיא "רעכלעוו,--(.רּפ) ןּברק ןייז רָאיייה טשינ טקיליװַאצ

 יד ףיוא ןּבירשעגנָא ָאד ןעניפעג ריא טעװ ןעמָאנ ןייז ;טקעיּבוס

 ;וויטַאזוקַא ץַאזייּב ןיא ?עֿכלעוװ;--(.רֹּבַא) טכַאמעג טָאה רע עֿכלעוו ,ןכַאז

 טָאה ,ןרָאװעג טניײװַצגּפָא לסיּבַא ןיוש זיא רע ןֿכלעװ ןופ ,סעלַא סָאד

 ;עיציזָאּפערּפ טימ וויטַאד ?ןֿכלעוװ,--(ע"ש) םולח ַא יװ ןזיוועגסיוא םיא

 ןופ ,לגילפ עטײרּפשעצ טימ עקצָאװק יד טציז טייז רעד ייּב םיא



 = ב9י =

 ךעלדניה עניילק ןופ קסיּפַא ןרעה ךיז טוָאל סע עכלעװ רעטנוא

 .עיציזָאּפערּפ רעלעּפָאט ַא טימ וויטַאד *עֿכלעװ,--(-.רֹּבַא)

 ןופ וויטנַאטסּבוס ןטימ לָאצ ןוא ןימ ןיא טמיטש "רעֿכלעװ,

 ןיא לַאפגיוּב ןיא ;טרינידרָאּבוס זיא ץַאזייּב רעד ןֿכלעװ וצ ,ץַאזטּפױה

 רעֿכלעװ וצ ,ץַאזייּב ןיא עמגַאטניס רענעי ןופ קיגנעהּפָא ?רעֿכלעװ,

 ךיא ןכלעװ ןַאמ רעד ,טײג רעכלעו ןַאמ רעד :.ּפשייּב .ךיז טיצ סע

 ןשטנעמ יד ,גָאז ךיא רעכלעוו יורפ יד ,טייג עֿכלעװ יורפ יד ,עז

 ? .ןעייג עֿכלעװ

 עיצקנוינָאק יד רעֿכעלשידיי לָאמטּפָא זיא ?רעֿכלעװ, טָאטשנָא

 ,"םיא טימ סָאװ,--"ןכלעװ טימ, טָאטשנָא ,ל"גדא ייז ,יז ,רע-|-*סָאװ,

 ,ל"גדא "ריא טימ סָאװ,

 יד רָאפ טמוק סע ןעװ ,העש יד טמיטשַאּב רימ גָאז ;ןעוו
 "ןעװ, זיא--"ךיז ךיא ןָאמרעד ,םיא עז ךיא ןעװ, ןיא רעּבָא) עיצקעל
 .(טרָאװ רעקיטייטַאּב ןייק טשינ לייוו ,טרָאװדניּב ַא

 יװ רעװ ,עלַא ריא ףיא טייטש ;(סעמעוו ,ןעמעוו) רעוו-

 רעװ :!טקעיּבוס ץַאזייּב ןיא "רעוו, -- זומ ןּבעל רעגנוה ןיא ןפַאלקש

 :רעדניא םיא יז טפערט ,טרעשַאּב זיאס ןעמעװ ;זנוא וצ--זיא גנוי

 רעסיורג רעד טניֹוװ סע ...;וויטַאד ץַאזייּב ןיא "ןעמעוו ,--(ע"ש) םייה

 יז הליבט סעמעװ טימ ,תפומ-לעּב רעד ,יּבר רעגָארּפ רעד ,קידצ

 .רויסעסָאּפ ַא "סעמעוו,--(וָאטַאנגיא) ןּביױל ןוא ןשטנעּב עלַא ךיז ןגעלפ

 .הליבט וװיטנַאטסּבוס םייּב

 רע סָאװרַאפ ,ךַאזרוא יד ןעגנַאגרעד ןיוש ןיּב ךיא ; סָאװרַאפ

 .ווירּב ןפיוא טרעפטנעעג טשינ רימ טָאה

 ךַארַאפ טפָא זיא ,וויטקנוינָאק רעדָא עיצקנוינָאק רעד ץוחַא 0

 ןיא טשינ טייטש סָאװ ,סָאנָארּפ רעדָא עיצקנוינָאק עטייווצ ַא ךָאנ
 :.ּפשייּב ,וויטקנוינָאק רעדָא עיצקנוינָאק רענעי טֿכערּפשטנַא ןוא ץַאזייּב
 תעשּב ,טלָאמעד ךָאנ ןפָארטעג טָאה סָאד ;םוק ַאט ,טסליװ וד ּבױא

 טריפעגנייא גנַאל ןיוש ןּבָאה רימ םגה ;טּבעלעג טָאה רעטלַא רעד
 ךָאנ זיא (ךָאד=) ןגעווטסעדנוכ ,גנוטלַאװרַאפ עקינָאזרעּפנײא יד
 ,םיבוט םישעמ יד רעּביא טשינ ןגעװ םיאטח יד יװ תויה ;.."ץלַא
 ..רעשַאר ץְלַא גָאט רעד טרעװ סע רעסערג סָאװ ;...טמוק רעּבירעד

 ןא זיא גנּוכערּפשטנַא יד-ײז ןּבָאד םינּפ ַאזַא ןסע םיתמ יד יװ
 .ַאזַא-ַא רַאפ סָאװ ,ױזַא-יװ טמוק ללכּב ;עלַאמרָאנמוא

 רעדָא וויטקנוינָאק ןקיגערפ ַא טימ טרינידרָאּבוס ,ץַאזייּב ַא 1
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 טסייה ,(גנידַאּב ןייק טשינ ,עגַארפ ַא טיײטַאּבס ןעװ) "יצ, טימ
 .סױרַא סנצעמע רעּביא טיג סָאװ ,ץַאזייּב ַא .עגַארפ עטקערידמוא
 ,דייר עטלערידמוא טסייה ,('זַא; טימ טרינידרָאּבוס בור סָאד) גנוגָאז

 ַא סיוא ןקירד סָאװ ,ןצַאז עקידנעטשּבלעז ןסייה ייז וצ ץַאזנגעג ןיא

 ,עגארפ עטקעריד -- דײר סנצעמע רעּביא ןּביג רעדָא עגַארּפ
 -- ןעמוק וטסעװ ןעװ :ךימ טגערפ רע : ּפשייּב ,ךייר עטקעריד
 טסעװ :ךימ טגערפ רע .ןעמוק ךיא לעװ ןעװ ,ךימ טגערפ רע
 ּבָאהֿכ :רימ טגָאז רע .ןעמוק ךיא לעװ יצ ,ךימ טגערפ רע -- ? ןעמוק

 טשינרָאג ךימ טָאה רע זַא ,רימ טגָאז רע--טנעקרעד טשינרָאג ךיד
 .טנעקרעד

 .רעטרעוו עקיפליהַאּב ןָא טרינידרָאּבוס ,ןצַאזייּב ןופ ןליּפשייּב .2

 ,םיא רַאפ טשינ רשפא טסַאּפ סע ;ןעמוק לָאז רע ,םיא גָאז (4
 ,(.גרעּב) םיאנּת עטקישעגּפָא יד ןענָאמרעד לָאז רע

 .עגנָא ןַא יו זיא ,טרָאװ ַא טימ טעּפעשטַאז םיא ריא טָאה (2

 א ּוװ יז טריּפש ,עלעטייּב ַא ּוװ יז טעז ;(ע"ש) רעגייז רעטיירד

 טשינ ,ןסע טשינ ריא טליװ ;(שָאוהי) ןיהַא ךיז יז טזָאל ...עלעטייווק
 .(.רֹּפ) טייהרעטנוזעג ךייא טּפָאלש ,ןעקנירט

 (ע"ש) ןעמ טסע רעמ ,טּבעל ןעמ רעמ (33

 ןייז הכוז טלָאז ריא ;ןייטש לָאז ּברַאפ יד ,קַאּב ןיא ּפינק ַא (4

 ּוצ ןעװעג טרעשַאּב ךייא זיא ,תוצח וצ טליּפש למהרבַא יװ ,ןרעה וצ

 == (.רּפ) געװ ןטימניא ןייז לָאז װעשַאמָאט ,סנרּפ רענילּבול ןטימ ןוט

 ..ןייז הֿכוז טלָאז ריא ידּכ

 עקניֿפײוװ זיא -- רעלעט ףיא ךימ טגיילעצ ןוא טמענ טָא 5

 .(ןיּבַאר) ָאד ָאטשינ טײקטרַאצ

 ץַאזייּב ןיא ןטייהרעדנוזַאּב עלַאמרָאפ .2

 ןעמוק ץַאזייּב-גנידַאּב ןיא ןעק סודָאמ:הרעשה םעד טָאטשנָא .,3
 .הרעשה ןֿכַאפנייא ןרַאפ וויטיניפניא-|-"לָאז;) סודָאמ רעטשימעג רעד
 (ןעוו) : .ּפשייּב .(ןויטקעפרעּפ ןרַאפ וויטיניפניא--"ןעוועג לָאז, ,סודָאמ
 יז טלָאװ ,לגילפ (טַאהעג טלָאװ ,ּבָאה טלָאװ-=) ןּבָאה לָאז ץַאק ַא
 ,ןסיו (ןעוועג טלָאװ-=) ןעוועג לָאזכ ןעוו ; ןגרָאװעגסיױא ךעלעגייפ עלַא
 .טרַאװעגּפָא םיא ךיא טלָאװ ,ןעמוק ףרַאד רע זַא

 סיוא טקירד סָאװ ,ץַאזייּב ַא ןיא טמוק סודָאמ רעטשימעג 4



 = טיי

 ,(טשינ ליווכ-=) ארומ ּבָאה'כ ,ריד טָאר'כ ,לױװֿכ ,ךיד טעּב'ֿפ :גנַאלרַט-

 ןוט סע טסלָאז
 ."ידּכ, טרָאװדניּב םייּב טמוק סודָאמ רעטשימעג .5

 זיא ץַאזייּב רעד ןעװ ,ןטקעריד טָאטשנָא סודָאמ רעטשימעג .6

 גנונעקייל רעדָא קפס ַא סיוא טקירד ,וויטנַאטסּבוס ַא וצ טרינידרָאּבוס

 ויטנַאטסּבוס רעד סָאװ ,דנַאטשנגעג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא

 ןוא ןסעי לָאז סָאװ ,ןשטנעמ םענעי ןעז ןלעװ טלָאװ ךיא, :טנֿכײצַאצ

 רעד ןיא טנקייל רעדער רעד -- (ע"ש) "ןּפיל יד טימ ןֿכַאמ טשינ

 םענעי ןעז ןלעװ טלָאװ ךיא; :'לגרפ ,ןשטנעמ ַאזַא ןופ ץנעטסיזקע

 רעד ,סע טסייה --"ןּפיל יד טימ טשינ טֿכַאמ ןוא טסע סָאװ ,ןשטנעמ

 ןריוּבעג טשינ ךָאנ; .ןַארַאפ זיא ַאזַא שטנעמ א זַא ,טלַאה רעדער

 טשינ ךָאנ; 'לגרפ) "ןרַאנּפָא ךימ לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד ןרָאװעג
 ַאזַא .ה.ד -- "ןרַאנּפָא ךימ טעװ סָאװ ,שטנעמ רעד ןרָאװעג ןריוּבעג

 .ןיש קנעדעג ךיא;/ .(ןרעו ןריוּבעג טיײצ רעד טימ טעװ שטנעמ

 ?עיסעפָארּפ רעטמיטשַאּב ַא טימ ןעמונרַאפ ןּבָאה ךיז לָאז רע ,טשינ

 ַא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע זַא ,קנעדעג ךיא, ילגרפ ,("סעמע,}

 ַא; :טרַאידייר יד ןופרעד טמַאטש רשפא  ."עיסעּפָארּפ רעטמיטשַאּב

 דניק ַא ןעזועג סָאד זיא ּוװ--"!ןענייװ ןייא ןיא ןטלַאה לָאז דניק

 .(382) ...לָאז
 :סודָאמ רעטקעריד ןעמוק ןעק  סודָאמ:הרעשה טָאטשנָא 7

 .(דלישטָאר ןייז לָאז ,ןעועג טלָאװ ךיא ןעוו==) ! דלישטָאר ןיּב ךיא ןעוו

 גנּויצַאּב יד עמרָאפ.טייצ יד לָאמטפָא סײטַאּב ץַאזייּב ןיא 8

 ץַאוטּפױה ןוא ץַאזייּב ןופ ןעגנווט יד ןופ ןטנעמָאמ-טייצ יד ןשיװצ

 רע זַא ,טסּוװעג ּבָאה'כ :(דייר ןופ טנעמָאמ-טייצ ןופ קיגנעהּפָאמוא)

 רע זַא ,טסּוװעג ּבָאהכ ;(טסּוװעג יו רעירפ ןעגנַאגעג) ןעגנַאגעג זיא

 ;(גנולייטטימ יד יו רעירפ שטָאֿכ ,טסּוװעג טימ קיטייצנייא טייג) טייג |

 ,טסּוװעג יו רעטעּפש ןיג טעװ) ןיג טעװ רע זַא ,טסּוװעג ּבָאהֿכ

 זיא רע זַא ,ןסיװ לעוװכ ;(גנולייטטימ יד יװ רעירפ ךעלגעמ שטָאֿפ

 רעטעּפש ךעלגעמ שטָאֿכ ןסיו לעװיֿפ יו רעירפ ןעגנַאגעג) ןעגנַאגעג

 + 6 ןיטייצנייא טייג) םיינ רע זַא ,ןסיװ לעוו'כ ;(גנולייטטימ- יד יוד

 זַא ,סיו לעוװֿכ ;(גנולייטטימ יד יװ רעטעּפש שטָאכ ,ןסיוו לעוװֿפ

 : .ןסיוו לעווכ יו רעטעּפש ןייג טעװ) ןייג טעװ רע

 . טכַאד ,ךיז טגָאז 'טײג רע זַא ,טסּוװעג ּבָאה'כ; ,טשנָא ,סנקירעּביא

 .ףעגנַאגעג זיא רע זַא ,טסּוװעג ּבָאה'כ, ךיוא ,ךיז

 יד
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 -עלַא ןיא טרָאװנָאזרעּפ םעד ןעמיטשטימ ךיז וצ ןעק "רעכלעװג .9

 .םײג רעכלעװ רע ,םסײג רעכלעװ וד ,ײג רעכלעװ ךיא :ןענָאזרעּפ ײרד

 ןטימ וויטנַאטסּבוס ַא וצ טרינידרָאּבוס טרעװ ץַאזייּב ַא ןעוו .0

 יד ןופ רענייא זיא ץַאזייּב ןיא טקעיּבוס רעד ןוא "סָאװ, טרָאװדניּב

 ןיא וויטנַאטסּבוס ןפיוא ךיז טיצַאּב ןוא "ייז ,סע ,יז ,רעע רעטרעװ

 טעװערָאה :ןרעװ טרָאּפשרַאפ ץַאזייּב ןיא טקעיּבוס רעד ןעק ,ץַאזטּפױה

 יז סָאװ,==(.רֹּבֲא) הרוחס ערעייט ןריפ סָאװ ,ענעי ןופ רעמ רשפא ךָאנ

 רעד ןיא ןעװעג סע ןיא וימילּכ סָאװ ,לדרעפ יירטעג ןיימ ;"ןריפ

 ?ןעוועג וימי.לּכ זיא סָאװ,-=(.רֹּבַא) הדובע

 רדס + רעטרעװ ןגעוו םיללּכ עקינייא 4
 טפעהַאּב ןטצעזעגפיונוצ ןיא

 .ךטלעז--ןעמאנסיוא .ץֵאֹז ּבײהנָא ןיא טמוק טרָאװדניּב רעד .1

 רעדנוזַאּב ַא רַאפ טרָאװדניּב םעד ןענעכער טשינ בוא .2 :

 ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ רעד (טרָאװדניּב א טימ) ץַאזייּב ַא ןיא טמוק ,טרָא

 טרָא ןטשרע ןפיוא טמוק ייּברעד .(רעטייוו--ןטלעז רעייז) טרָא ןטייווצ

 "רָאנ "סע, עמגַאטניס עוויטקיפ יד רעדָא ,עמגַאטניס רעדנַא ןַא רעדָא

 .טרָא ןטשרע ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ רעד ןעמוק ןעק "יצ ,רעמָאט, ייּב

 השמ זַא ..ןןעמוק השמ טעװ ןגרָאמ זַא ,סייוו ךיא : .ּפשייּב

 ךיא :טשינ רעּבָא ;ןגרָאמ השמ טעװ ןעמוק זַא ..;ןעמוק ןגרָאמ טעװ

 רע טעװ זַא ,סייו ךיא :טשינ ןוא ןעמוק טעװ ןגרָאמ רע זַא ,סיוו

 סייו ךיא .השמ ןעמוק ןגרָאמ טעווס זַא ,סייוו ךיא ;ןעמוק ןגרָאמ

 רטעו (סע) יצ ,טשינ סייװ ךיא ;ןעמוק ןגרָאמ טעװ השמ יצ ,טשינ

 .השמ ןגרָאמ ןעמוק

 טקעיּבוס ןטרָאּפשרַאפ טימ ןוא "סָאװ, טימ ץַאזייּב ַא ןיא .3

 ,ענעי :.ּפשייּב .טרָא ןטשרע ןפיוא טרָאװנַאזרעּפ רעד טמוק (סיול)

 .רַאפ טשינ זיא טקעיּבוס רעד רעּבָא ןעװ .הרוחס ערעייט ןריפ סָאװ

 יז סָאװ ,ענעי :טרָא ןטיײװצ ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ רעד טמוק ,טרָאּפש

 .ייז ןריפ הרוחס ערעיט סָאװ ,ענעי ;הרוחס ערעייט ןריפ

 ץַאזייּב ַא ןיא ('ט ,עס) סע םעד ןלעפרַאפ טשינ רָאט עמ 4

 .תורצוא יד, :זיירג ַא ןופ ליּפשייּב .טקעיּבוס ןטרָאּפשרַאפ טשינ ַא טימ

 "ףעטיור,}) "לַארא ןקז רעטלַא רעד ןטלַאהַאּב ךיז ןיא טלַאה סָאװ |
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 ּביױא :ןעניד ןעק ןמיס ַא רַאפ ."טלַאה'ס סָאװ, :ןייז ףרַאד ("ןרעטש

 .ןלעטשניײרַא ןעמ ףרַאד--"סע, ןלעטשניײרַא ןעק עמ

 לָאמַא ןעמ ןעק םיא ןָא סָאװ ,טימרעד ללּכ רעד זיא קיטכיוו

 ,ונייהד ,ץַאזייּב ןיא ויטַאװקַא ןוא טקעיּבוס םעד ןדיישרעטנוא טשינ

 זיא ,עיסימָאקטלוקדיי יד טריפ סָאװ ,טעּברַא-רוטלוק יד, :עזַארּפ יד

 זיא טעּברַאטלוק יד זַא ,רָאנ ןטײטַאּב ןעק ,("רעקעוו;) "טסיזמוא טשינ

 יז סָאװ ,טעּברַא-רוטלוק יד,;-=) עיסימָאקטלוקדיי רעד ןופ ןירעריפ יד

 טלָאװעג טָאה רָאטװַא רעד סָאװ ,סָאד ;(?עיסימָאקטלוקדיי יד טריפ

 טריפ'ס סָאװ ,טעּברַאירוטלוק יד, :ױזַא ןרעו טקירדעגסיוא ףרַאד ,ןגָאז

 "..עיסימָאקטלוקדיי יד (טריפ עס ,טריפ סע}

 ןּוא ,טְרָא ןטשרע ןפיוא טמוק וויטַארַאּפמָאק ןטימ "סָאװ, .85

 ןעמ רעמ סָאװ; :ץַאז ןיא טרָא רעדנוזַאּב ןייק רַאפ טשינ ךיז טנכער

 טרעו'ס ףייז רעמ סָאװע ן".ןעמ טּבעל רעמ סָאװ; טשינ ,"..טּבעל

 סָאװע טשינ ,"בצמ רעלערוטלוק רעד זיא רעכעה ץלַא ,טֿכױרּברַאפ

 טלָאװ "ףייז רעמ סָאװק ןעו ,ןעװעג טלָאוװ'ס יװ) "...טרעוו ףייז רעמ-

 ןפיוא טמוק ץַאוטּפױה ןיא .(ץַאז ןיא "טרָאא רעדנוזַאּב ַא ןעמונרַאפ

 ,(ןַארַאפ ּבױא ,"סָאד ,ץלַא; טימ) וויטַארַאּפמָאק רעד טרָא ןטשרע
 .טרָאװנָאזרעּפ רעד ךָאנרעד

 טרָאװנַאזרעּפ רעד טמוק וויטקנוינָאק ַא טימ ץַאזייּב ַא ןיא .6

 יד סָאװ :(טנֿכערעג טשינ  וויטקנוינָאק םעד) טרָא ןטייווצ ןפיוא

 -עג ןּבָאה סע סָאװ ;טלעוּפעג ייז ןּבָאה ,טלָאװעג ןּבָאה סרעפלעהַאּב

 .טלעוּפעג ייז ןּבָאה ,סרעפלעהַאּב יד טלָאװ

 ,(סעֿכלעװ ,עכלעו) רעכלעװ, טימ ץַאזייּב ַא ןיא רָאנ 7

 ,רבח רעד :טרָא ןטשרע ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ רעד טמוק ,טקעיּבוס סלַא

 ןפלָאהעג רימ טָאה רעכלעוו

 = -"חה רצפ .,:ניר רענעי :עיצקורטסנָאק יד זיא טנַאסערעטניא

 יד ,רימ ןּפַאכנָא תוחוּכ עלַא טימ ךיז ןֿפרַאד סע ("ןכלעװ, ןייז ףרַאד)

 טשינ ךיז טנעײל סע .(ןרעטש רעטיור,) "טכַאמ-הכולמ עשירַאטעלָארּפ

 ןעװ ,'סע; סקיפערּפ רעד זיא ץַאז ןקידנעטשּבלעז ַא ןיא שטָאכ ,רעװש

 .ךעלגעממוא ,"רימ, יא טקעיּבוס רעד

 ןעמוק טרָאװנָאזרעּפ רעד ןעק עגַארּפ רעטקערידמוא ןַא ןיא .8

 סייו ךיא :רעטעּפש טרָא ןַא טימ יא  ,םָאנָארּפגערפ ןֿכָאנ דלַאּב יא

 סייו ךיא--לרעּב זיא סע ּוו ,טשינ סייוו ךיא--לרעּב זיא ּוװ ,טשינ

 היא ?רעּב ּוװ ,טשינ
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 ַא יװ כַארטַאּב טרעװ װיטנַאטסּבוס--"פעמעװ, עּפורג יד 9

 ןייא יװ טכַארטַאּב ןרעװ ץַאז ןײא ןיא ןװיטקנוינָאק ײװצ .װישקנוינָאק

 ןרעװ ,טשינ סײװ ךיא ,;טײג סע ןיהּוװ רעװ ,ןײג רימָאל ; װיטקנוינָאק

 .טײג (סע) ןיהּוװ

 טרָאװנָאזרעּפ רעד טמוק טרָאװדניּב ןָא ץַאזגנידַאּב ןיא .0
 .טרָא ןטשרע ןפיוא

 ,ןעז םיא ךיא לעװ, :ר"ײשרעטנוא ןא ןטראפ זיא'ס זַא ,םכוד רימ

 םיא לעװ ךיא, ןוא ,(ןעז םיא לעװ ךיא ּביוא-=) "ןגָאז םיא ךיא לעװ

 .ןעז םיא לעװ ךיא זַא-=) ןגָאז םיא ךיא לעװ ,ןעז

 ןטשרע ןפיוא ןעמוק ןעק (779) "זַא; ןטרָאּפשרַאפ ייּב .1
 לָאז רע ,םיא גָאז :טקעיּבוס רעד ייס ,טרָאװנָאזרעּפ רעד ייס טרָא
 .ןעמוק רע לָאז ,םיא גָאז--ןעמוק

 טרָא ןטשרע ןפיוא טמוק (779) "ידּכ, ןטרָאּפשרַאפ ייּב .ם2

 .ןייטש לָאז ּברַאפ יד ,קַאּב ןיא ּפינק ַא :טקעיּבוס רעד

 ,ץַאזייּב רעד טרינידרָאּבוס זיא'ס ןֿכלעװ וצ ,טרָאװ רענעי .3
 טוג טשינ זיא טפעהַאּב ַאזַא .ץַאזיּב םוצ רעטנעענ ךעלגעמ יװ טמוק
 טעװ סָאװ ,הנּתמ עסיורג ַא ןדעיַא טגָאזעגוצ ךלמ רעד טָאה; :טיוּבעג

 "..סָאװ ,ןדעיֵא הנּתמ עסיורג ַא; :ןייז ףרַאד ,"דנַאל סָאד ןעײרפַאּב

 :ץַאזטּפױה ןופ ןלייט יד ןשיװצ ץַאזייּב רעד טמוק טּפָא .4

 רימ טייטש ,םירק ןיא ןעזעג ןרָאיַארַאפ ּבָאה'כ סָאװ ,עמַארָאנַאּפ יד,

 ."ןגיוא יד רַאפ ץלַא ךָאנ

 ןופ ןלייט יד ןשיװצ ץַאוטּפױה רעד טמוק רענעטלעז .5

 טַאהעג טלָאװ עקװעּפעזַאמ ּביוא ,קפס רעקרַאטש ַא זיא ייז ןָא; :ץַאזייּב

 ;...עקװעּפעזַאמ טלָאװ ייז ןָא ּביוא ,קפס רעקרַאטש ַא זיא'ס--=(ע"ש) "םויק ַא

 ןענעדרַאניײא ןלָאז רעטעּברַא יד זַא ,טרידנעמָאקער טרעװ גָאט םעד ןיאמ

 םעד ןיא זַא ,טרידנעמַאקער טרעוו'ס-=("רעקעוו,) "ןגָאטימ עוויטקעלָאק

 ךיא ןיּב ,רעטניט רעד; ;..ןענעדרָאנײא רעטעּברַא יד ןלָאז גָאט

 לָאז רעטניט רעד ,טניֹוװעג ןיּב ךיא--"סטֿכער ןייטש לָאז ,טניֹוװעג

 .סטֿכער ןייטש

 ריא טסײװ הנוייםײח, ;יױּב אזַא זיא רעטריצילּפמָאק ךָאנ ,6

 וצ סָאװ ,טשינ טסײװ הנויםײח -= (.רּפ "ןרעפטנע וצ סָאװ ,טשינ

 .(157) ריא ןרעפטנע

 ּבייהנָא ןיא טמוק (רענייז לייט ַא רעדָא) ץַאזייּב רעד ןעוו .7

 רַאּפ ,ץַאזטּפױה ןיא רדס-רעטרעוו םעד יּבגֹל ,ךיז רע טנֿכער ,טפעהַאּב
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 ץַאוטּפױה ןופ טרָאװנָאורעּפ רעד טמוק םיא ךָאנ .ה .ד ,"טרָאל ןַא

 ויטקנוינָאק רעדָא עיצקנוינָאק עקיכערּפשטנַא יד קידנענעכער טשינ)

 םיא לעװ ךיא :.ּפשיײּב .(ןַארַאפ ןענעז עכלעזַא בוא ,ץַאזטּפױה ןיא

 םיא ךיא לעװ ,ןעז םיא לעװ'כ ןעװ -- ןעז םיא לעוװ'כ ןעװ ,ןגָאז

 .ןגָאז םיא ךיא לעװ טלָאמעד ,ןעז םיא לעוװ'כ ןעװ -- ,ןגָאז

 סעיצקורטסנָאק עטריצילּכמָאק
 ליּברעד ,ןצַאזיב ערערעמ ןטלַאהטנַא ןעק טפעהַאּב ןייא 8

 ףרענייא טרינידרָאָאק ,ןרעדנַא ןופ רענייא קיגנעהּפָאמוא ןייז ייז ןענעק

 ןרעדנַא םוצ רענייא טרינידרָאּבוס ,ןרעדנַא ןטימ

  יםוצ ץַאזייּב ןופ גנּויצ יד ןריזיטַאמעֿכס וצ םעווקַאּב זיא'ס ,9

 טא גנוריזיטַאמעֿכס רעד טימ שיגָאלַאנַא ,ךיז ןשיװצ ןוא ץַאזטּפױה

 :.ּפשייּב .ץַאז ןייא ןיא סעמגַאטניס יד

 סָאװ ,רָאנעג עסיורג יד ןלייצרעדוצסיוא ןסיוא ָאד ןיּב ךיא (1
 ,םעדֿכָאנ ,ןוטעג ,הריבע-לעּב ןעמירָא ,רימ טימ ךיוא טָאה ךרּבתי םשה
 .(.רּבַא) טפָארטשעג לסיּבַא רעירפ ךימ טָאה רע זַא

 :שיטַאמעֿכס
 האנתג ;- גן + 2: ןיב ךיא

 ןוטעג- . . . . + . סָאװ

 טפָארטשעג . . . . . , . . . םעדֿפָאנ

 ,גנורינידרָאּבוס
 יטשינ טסייו ןּתוחמ ןייז סָאװ ,טָאג ּבױל ןוא קנַאד ךיא (2

 (ע"ש) רעּביא טשינ ךיז טרעק טלעװ יד סָאװ ןוא ,רעגייז םענופ
 טָאג ּביױל ןוא קנַאד ךיא

 רעּביא ; . . . . . סָאװ ןוא רעגײז םענופ . . . סָאװ

 ,גנורינידרָאָאק
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 ןוא ךייהרעדניא סקַאװ ךיא זַא ,טֿפַאדעגסױא רימ ךיז טָאה'ס (3
 .(ע"ש) ןיירַא עקלמרַאי רעיולּב רעפיט רעד ןיא ףױרַאףױרַא ךימ טיצ'ס

 טֿכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאװ'ס

 ךימ טיצ'ס ןוא ךייהרעדניא סקַאװ ךיא זַא

 ןצַאז ייוצ ןופ .ה.ד ,(807) םעטסיס-ןטפעהַאּב ַא ןופ גנורינידרָאּבוס
 לַאפ םעד ןופ דיישרעטנוא רעד .טרינידרָאָאק ךיז ןשיװצ ןענעז סָאװ
 רָאנ ָאד טמוק טרָאװדניּב-רינידרָאּבוס רעד סָאװ ,זיא ןקידרעירפ םוצ
 םענעי ןיא תעּב ,ןצַאזייּב עדייּב קיטייצנייא ָאזלַא טנידַאּב ,לָאמ ןייא
 ,טרָאװדניּב םענעגייא ןייז ץַאזייּב רעדעי טָאה ליּפשייּב

 'דניּב ןײא .טימ טרינידרָאּבוש-געװ רעטײװצ רעד זַא ,ךיז טכַאד

 - רעטשרע רעד יװ רעטּפָא זיא - ןצַאז עטרינידרָאָאק ערערעמ טרָאװ

 .ןצַאז עטרינידרָאּבוס ןרינידרָאָאק

 ץנייד סופ ּוװ ,זיא סנײאצלַא ,ןּבעגעג ריד דיירפ זיא (4
 ,(.פָאה) טייטש

 זיא סנייאצלַא

 ןבענעב .היד ,,דיירפ ידיא טייטש .עבייד . .סומ .ירט

 ,(גנורינידרָאּבוסָאק) קיגנעהּפָאמוא

 ךיילג ,טרעטיצרַאפ רע טרעװ ,דער ַא םיא וצ טיג ןעמ זַא 8
 .(.רּפ) טלעװ רענעי ןופ טקעװעג םיא טלָאװ ןעמ

 טרעטיצרַאפ רע טרעװ

 ,:5:6:55::::6:::5:5:::5:: עטס... ידיד

 טלעװ -.,ךיילג דער ַא םיא וצ טיג ןעמ זַא

 .קיגנעהּפָאמוא

 (17) קיטַאמַארג עשידיי



 זי טב0 ,'ל-

 סַאװק ןטוג  ַאזַא טשינ טפױקרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד 6
 (ע"ש) !ןּפעק ךימ טעװ עמ זַא ,טניימעג ךיא ּבָאה

 טניימעג - ךיא  ּבָאה

 רַאפרעד ןּפעק ךימ טעװ עמ זַא
 יי א א ווא יי רב ר בי

 סַאװק ןטוג ַאזַא טשינ טפיוקרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ

 .גנורינידרָאּבוס
 ,194 8 טימ טיגָאלַאנא רדס.רעטרעוו

 --ןייז וצ רעהעג סע יװ ,רדס ַא טימ ןריפ ךיז לָאז סע ידכּב (7

 | (ע"ש) ךיא וט סָאו ,טפערט
 טפערט

 ךיא וט סָאװ

 רדס ַא טימ ןריפ ךיז לָאז סע ידֿכּב

| 
| 

 ןייז ןצ .רצהענוסע .יוו

 ,גנורינידרָאּבוס

 טפעהַאּביײּב רענעפָא 6
 ,טפעהַאּבייּב רענעפָא ןַא ןייז ךָאנ ןעק ,ץַאזייּב ץוחַא .0

 ןפיױא תעמגַאטניס ןייא וצ טרינידרָאּבוס ,טפעהַאּב רענעפָא ןַא .ה .ד
 טל ןרעװ טריציפיסַאלק ןענעק ײז .ץאזייּב ַא יװ ,ןפוא ןקיּבלעז
 (רעטרעוופליה ןָא ,וויטקנוינָאק ,עיצקנוינָאק) ןעלטימ=רינידרָאּבוס ערעײז
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 טימ ,ויטַאנימָאנ ַא טימ טפעהַאּב ַא) ןּפיט ענעגייא ערעייז טול ןוא
 .(ר"זַאא וויטיניפניא ןַא

 :סעיצקנוינָאק טימ .ּפשייּב
 סָאװ ,טסּברַאה רעּבלעז רעד ןָא ךיז טּבײה ןסיורד ןיא :ּסָאװ

 .(.גרעּב) המשנ רעשרעניּבַאר רעד ןיא םיא ייּב
 ןעק ,גָאט רעדנַא ןַא ּבױא ,ןעמוק ךיא לעװ ,ןגרָאמ ּבױא :ּביוא

 .טשינ ךיא-
 .("ןרעטש,) !לטָאמ רָאנ זַא ,טסניימ : ןָא

 יז טלָאװ ןעמוקעג ,ךעלדנקלָאװ עזייּב יד טשינ ןעװ ;ןעװ
 ,דלַאּב-

 ,ןיהַא ןעמוקוצנָא ידּכ :("וצ , טימ טפָא ,ויטיניפניא ןטימ) ידַּכ
 ' .געו ןטייוו ַא ןֿכַאמכרוד ןעמ ףרַאד

 םוא,) 'ירּכ- יה טצונַאּב םרעװ ,'םוא, טרָאװפליה א ךָאנ ןארַאפ

 טפעהַאּבײּב םענעסָאלשעג ַא טימ 'םוא,; טצונַאּב טרעװ יצ .('ןעמוקוצנָא

 ? (ץַאזייּבע
 טפעהַאּבייּב רענעפָא ּפיט רעד טלעטשעגרָאפ ךיוא זיא ךייר .1

 : ויטקנוינאק טימ
 רע :("וצ, טימ טּפָא) וויטיניפניא ןַא זיא טפעהַאּבייּב ןיא (

 טניפעג ;ןײגוצסױרַא סָאװ ןיא טשינ טָאה רע ;ןוט וצ סָאװ ,טסײװ
 ,(.רֹּבַא) ןֿכַאל וצ ןעמעװ ןופ ןרעדנַא ןַא ךייא

 סייװ ךיא :ןיילַא וויטקנוינָאק ןופ טײטשַאּב טפעהַאּבייּב רעד (2
 ,טסיײװ רעװ ;(ע"ש) ױזַא יװ ,ןגערפ ךָאד ריא טעװ ;סָאװרַאפ ,טשינ
 .(.רּפ) ןענַאװנופ

 ץעגרע ּוװ ,ןורּכז.לעּב רעסיורג ַא :ןּפיט ערעדנַא ענעדישרַאפ (3
 .עמשטערק ַא

 .םליה עקיטפעהַאּב ןָא ןטפעהַאּבייּב ענעּפָא רָאפ ןעמוק'ס .2
 .(?עקַאט זַא ,טסניימ--) "!עקַאט ,טסניימ, :רעטרעוװ

 ץַאז ןטצעזעגפיונוצ ןיא גנורעדנוזּפָא 7

 לײט רעדעי ,ץַאזייּב רעקיצנײא רעדעי ,ץַאזטּפױה רעד .3
 םענופ ןלײט יד ןשיװצ טייטש ץַאזיײּב ַא ּבױא) ץַאזטּפױה םענופ
 .ײּב רענעפָא ןַא ךיוא (קידנעטש טשינ רעּבָא) לָאמטפָא ,(ץַאזטּפױה
 ,סעיצַאנָאטניא:עמָאק יד טימ טלײטעגּפָא .ה .ד ,טרעדנוזעגּפַא ןרעוו טפעהַאּב
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 טייטש ענייד סופ ּוו ,זיא סנײאצלַא ,ןבעגעג ריד ךיירפ זיא : .ּפשיײּב

 זַא ,טֿכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה'ס ;(עיצַאוטקנוּפ רעד טול עיצַאנָאטניא)

 ףיז ןרעה סעמָאק) ףױרַאףױרַא ךימ טיצ'ס ןוא ךייהרעדניא סקַאװ ךיא

 טנייה ּבָאה'ֿכ סָאװ .,ןַאמָאר רעיינ רעד ;('ןוא , רַאפ ןוא "זַא, רַאפ
 -וטקנוּפ רעד טול עיצַאנָאטניא) רעייז רימ טלעפעג ,ןענעייל ןעמונעג

 ןעגנערּב וצ גנוּבערטש  ןייז ןקידירפַאּב וצ ידּכ טעּברַא רע ;(עיצַא

 יד) טשינ רע טּביײרש .סָאװרַאפ ;(עיצַאוטקנוּפ טול עיצַאנָאטניא) ןצונ

 +רַאפ , :טפעהַאּב ןֿכַאפניײא םענופ ןדיישרעטנוא טזָאל עיצַאנָאטניא-עמָאק

 .ץטשינ רע טּבײרש סָאװ

 ,(195 ץטזײּב ןמימניא טײטש ץאזטפױוה רעד ןעװ רעּבָא 4

 ךָאי :טרעדנװעגּפָא טשינ ץאזיּב לײמ רעטשרע רעד ,ךיז טכַאד ,םרעװ

 .'םויק ַא טאהעג טלָאװ עקװעּפעזַאמ ּבױא ,קפס רעקרַאטש ַא זיא ײז

 ץַאזייּב רעטרילָאזיא 8

 ,יא רע .ץַאוטּפױה ַא ןָא ץַאזייּב ַא לָאמַא רָאפ טמוק'ס .8

 --גנורינידרָאּבוס ןופ םינמיס רעּבָא טָאה ,ץַאז רעקידנעטשּבלעז ַא ,ָאזלַא

 ,קרעוו ןופ ןעלטיט ןיא סע זיא טפָא סרעדנוזַאּב .רעטרעוופליה

 זיא למעק םייּב סָאװרַאפ } דלישטָאר ןיִּב .ךיא ןעװ ; פשייב

 ןייק טשינ ןיא'ס זַא ,טזייו רדס-רעטרעוו רעד) רעקיוה א ןסקַאװעגסיױוא

 ןתמא ןַא ןיא) טנרעלעג ךיז ּבָאה ךיא יװ :(ץַאזגערפ רעטקעריד

 יא ּבָאה יו/ :ןעװעג רדס:רעטרעוװ רעד טלָאװ ץַאז ןקידנעטשּכלעז

 | .?טנרעלעג ךיז

 ,רעגײמשַא ,ץאק א יװ :סענעצס עכעלרעדנּוװ םיא ןיא םעז ריא 6

 -ײװצ ַא טימ טנכײצַאּב ,עיצַאנָאטניא יד ,(.רּבַא) זױמ רעד םימ ךיז טליפש

 'ּוצ טרינידרַאּבוס טשינ זיא "..ץַאק ַא יװ,; ץַאזיּב רעד זַא ,טזײװ ,טקנופ

 .בלעז א יװ םיא טימ טפעהַאּב רָאנ ,ץַאטּפױה ַא וצ םלַא 'טעז ריא,

 .ץַאז רעקידנעטש

 ןּברַאטש עלַא רימ זַא :סעײנ א טלײצרעד ,ץרַאה סָאד סא טדער יז

 רעד ןופ 'ןעז וצ זיא'ס יװ ,גנורינידרָאּבוס וצ טשינ טניד "זַא, .(ע"ש)

 .עיצַאנָאטניא

 .(.ּפָא) "קידלוש טשינ ןיּב'כ ,טרָאװ ןײמ ףיוא זַא ,זגנורּב טשינ ײז,

 וצ טשינ סע טניד רעּבָא ָאד ,ץאזײב א רַאֹפ שיטסירעטקַארַאכ זיא "זַא,

 .? טרָאװ:קרַאטשרַאּפ רעקיטרַאנגײא ןַא טשינ סָאד זיא יצ) גנורינידרָאּבוס

 .(352) סודָאמ:הרעשה טימ ץַאזרערנּוװרַאפ רעהַא טגעָאנ



 םעטסיס-ןטפעהַאּב .שז

 ץַאז:ץַאז 1

 ַא .טפעהַאּב ןייא ןופ יו רעמ ןײטשַאּב ןעק עזַארפ ַא 7

 ןדנוּברַאפ ןענעז סָאװ ,עזַארּפ ןייא יו רעמ טשינ) ןטפעהַאּב עּפורע

 רעזיולּב ךרוד רעדָא עיצַאנָאטניא ןוא רעטרעװפליה ךרוד ךיז ןשיװצ

 ,םעטסיס-ןטפעהַאּב טסייה ,עיצַאנָאטניא
 ךרוד :ןטּפעהַאּב ןופ גנודניּברַאפ םינימ ייווצ ןַארַאפ ןענעו'ס 8

 ןדיישרעטנוא ןעמ ןעק םעד ץוחַא .רעטרעוופליה ןָא ןוא ,רעטרעוודניּב

 םענעּפָא ,טפעהַאּב םענעפָא טימ ץַאז ,ץַאז טימ ץַאז ןופ גנודנ ּברַאּפ
 .טפעהַאּב םענעפָא טימ טפעהַצאּב

 .םליה ןָא גנוטפעהַאּב א ײּב בור'ס) ןלַאּפ ןַארַאּפ ןענע'ס .9

 טימ ןומ וצ רימ ןּבָאה יצ ,ןדײשַאּב וצ רעװש זיא'ס ןעװ ,(רעטרעװ

 .קפס עכלעזַא .טפעהַאּב ןטצעזעגפיונוצ ַא טימ רעדָא םעטסיס-ןטפעהַאּב ַא

 .טפעהַאּב ןטצעועגפיונוצ תבוטל בור סָאד (ךוּב םעד ןיא) ךיא זעל ןלַאּפי

 ַא ּפָא טצענערג דײשרעטנא-עיצַאנָאטניא ןַא רָאנ ּוװ ,ליּפשײּב ַא זיא טָא

 ןפואימ א טּפַאכעג ןּבָאה ןוא..., :טּפעהַאּב ןטצעועגפיונוצ ַא ןופ םעטסיס

 וצ עבמ ןײק ןּבָאה טשינ ןלָאז רעדיק :שמש םעד לאירזע ןופ קסּפ

 רַאפ ןָא סָאד םענ ךיא .(ע"ש) "ןירַא םינּפ ןיא ןשטנעמ עדמערּפ ןכירק:

 ַא ןײז לָאז עיצאנָאטניא-טקנופײװצ רעד טָאטשנָא רעּבָא ןעװ ;םעטסיס ַא

 ַא רַאּפ ןטלַאװ טפראדעג רעכיג סע ןעמ טלָאװ ,עיצַאנָאטניא-עמָאק

 ,םפעהַאּב ןטצעזעגפיונוצ-

 ןטפעהַאּב ןדניּברַאפ סָאװ ,רעטרעוװדניּב עקינייא ןענעז טָא 0
 ,זַא ױזַא ,ןוא ,םעדרעסיוא ,ךיוא ,רעדָא ,רעּבָא ,יּבַא :ךיז ןשיװצ:

 ,טסייה סָאד) .ה.ד ,ךָאד ,טשינַא ,לָאמַא--לָאמַא ,יא--יא ,טָא--טָא
 "רָאנ, רעטשרע רעד) ךיוא רָאנ--רָאנ טשינ ,טשינ--טשינ ,רָאנ ,םירָאוװ

 ,('טרעיינ ףיא רעטייוצ רעד ,'זיולּב ףיױא ןרעװ ןטיּברַאפ ןעק
 .ןגעווטסעדנופ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ--טייז ןייא ןופ ,ןדייס
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 ךרוד ץַאז טימ ץַאז ןופ גנוטפעהַאּב ןופ ןליּפשייב ,1

 :רעטרעוװדניּב

 ךיא לטעטש םעד ןיא ןוא ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמנייא :ןוא

 ןעמענ ןגערּב ןוא טייג עירק יד ;(.רפ) עינעג ַא ןרָאװעג ןריוּבעג

 טקידניזי שטנעמ רעד ;(.ּפָאה) ןעלסקַא ףיוא ךָאײ-רעסַאװ םעד טיירּב

 ןופ רקיע רעד זיא סָאד ןוא) סנטשרע ;הרּפּכ יד ןיא ןָאה רעד ןוא

 .(ע"ש) רדח ןיא טשינ טייג עמ ,(םירקיע עלַא

 .טרעהעג ןּבָאה עלַא זַא ױזַא ,ךיוה טניײלעג טָאה רע :ןַא יוזַא
 רע, :טפעהַאּב ןטצעזענפינוצ םענופ ןדײשרעטנוא סָאד ףרַאד עמ

 םניד ץאזיּב סלא .'טרעהעג ןּבָאה עלַא וַא ,ךױה יױזַא טנעײלעג םָאה

 טײקכױה רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא רַאפ "םרעהעג ןּבָאה עלַא זא;

 'םיג םעטסיס.ןטפעהַאּב ןיא טפעהַאּב רעקידנעטשּבלעז סלַא ,ןענעײל ןופ

 רעד ןופ טאטלװער םעד ןסיװ וצ רָאנ 'טרעהעג ןּבָאה עלַא זַא יוזַא;

 .ענערישרַאּפ א רָאג זיא עיצַאנָאטניא יד ךיױא .ןענעײל םענופ טייקכיוה

 ,םעטסיסןטפעהַאּב ןוא טפעהַאּב ןטצעזעגפיונוצ םיײּב

 'רימ םירָאװ ,ןעזעג טשינ ךָאנ רימ ןּבָאה עקירעמַא ;םירָאװ

 .(ע"ש) "לטרַאגלטסעק , ןיא ךַאנ ןענעז

 ןענעז בור סָאד רָאנ ,םינזח ןייז ןענעק ןדיי עלַא ; רָאנ
 .קירעזייה ליז

 ןרעװ..., ?גנודניּברַאפ (עכעלשידי טשינ ,תמא) עקיטרַאנגײא ןַא ,9

 .מוא רעײז ןענעז רעמעּברַא יד סָאװ ןופ ,לרונ ןכרוד טלײטעגרעדנַאנופ

 :..רעטעּברא יד ןענעז ןופרעד ןוא :רעסעּב-("ןרעמש רעטיור,) "ןדירפוצ

 .ןעמָארק ןוא ןטַאמשרַאװ יד רעּביא ןעגנַאגעג ןענעז רעטעּברַא סעּפורג,

 ,טעּברַא יד ןפרַאװ וצ עטלעטׂשעגנָא ןוא רעטעּברַא יד קידנגײלרַאּפ

 דיא סָאד ןוא :רעסעּב-(סעמע}) "ןרָאװעג טליפרעד ךײלג זיא סע סָאװ

 טרָא ןײק םשינ ךָאנ ךיא ּבָאה עיצקורטסנָאק רעד טָא רַאפ ."...ךיילג

 , .םעטסיס רעד ןיא

 ַא טמענ :רעטראװפליה ןָא גנודניּברַאפ-ןצַאז ןופ ןליּפשייּב .3
 ןרעװ ,ןלַארטש טימ ןוז יד ייז טמערַאװ ,ןלַאפ וצ ייז ףיוא יוט

 ,ןיײטשרַאפ וצ ןּבעג ךייא לעװ ךיא ;(ּבייל ינַאמ) דלָאג טימ לופ רעדלעפ

 ןסייהעג ;רעמוטש ַא רע זיא ,ןַאמ ַא טָאה יז ;(ע"ש) ןייטשרַאפ ריא טעוװ

 ךענרעל רעדניק יד יװ ,ןרעװ ריֹוװועג ןעמוקעג זיא ןעמ--סע טָאה
 -רַאװש רעכיוה ַא סױרַא טייג לדלעװ ןופ ,ןטייוורעדנופ ךיא עז ;(-ּפָא)

 "ףעסייה רעגנַאל א ןָא טמוק'ס ,ךיי טטערט ;(שטייט) קעלפ רעצ



 = 2סכירו=

 ןייז יז טעװ הגרדמ רעניילק ַא ןופ ןשטנעמ רַאפ ;(.דָאג) גָאטרעמוז
 רעטסָארּפ רעד ןלעכעג טַאלג טעװ יײז ,השעמ עניישרעדנּוװ ַא טושפ
 גהנמ רעד יװ ןוטעג ןּבָאה רימ ;ךיז טמעש טשינ ,טסע ;(רֹּבַא) טשּפ
 םענופ ךעלדרעװש ענרעצליה עקירָאיַארַאפ ערעזנוא ןעמונעגּפָארַא :זיא
 ןסע ליפוצ ןופ ;(ע"ש) ךיוא רימ ןפיול ,ןפיול עלַא ;(ע"ש) ...םידיוּב
 ;(ןייטשנרעּב) ןּברַאטש ןעמ ןעק ןטסַאפ ליפוצ ןופ--ןּברַאטש ןעמ ןעק
 טלָאװ ;(ןַאמדלָא) רעטינש יד רענױרּב ךָאנ ,רעדלעפ ןענעז ןיורּב
 --סערדַא םעד רימ ביג ;הרוּת ןיק טשינ ךיא ןעק ,בר ַא ןעװעג ךיא
 :טרָאטעג טשינ רימ ןּבָאה ןיּבר םעד סָאד ןגָאזסױא ; ןיהַא דלַאּב ךיא ייג
 .(ע"ש) ארומ רעד ןיא ןטלַאהעג זנוא ןּבָאה סרעפלעהַאּב יד

 עּלַא רימ זַא :סעײנ ַא םלײצרעד ,ץראה סָאד סא םדער יז

 .(806) גנטפעהַאּב וצ םטשינ ָאד םניד "זַא; .(ע"ש) ןּברַאטש

 טסײה עיצקורטסנָאק ַאזַא "טשינרָאג ןופ טסײװ רע ,טגָאז רע, 4

 רעכעלטנגײא ןופ דײשרעטתא םוצ ,דײר עטקערידמוא עי"רפ

 ןופ ןוא ,'טשינרָאג ןופ טסײװ רע זַא ,טגָאז רע, :דײר רעטקערידמוא

 ."טשינרָאג ןוֿפ סײװ ךיא :טגָאז רע, :דײר רעטקעריד

 םוצ גנוקרעמנָא עקיטײז סלַא ץַאז ןיא טמוק לָאמַא .5

 םוצ טשינ ,ןפוא-גָאזסױרַא םוצ גנורעלקרעד סלַא רעדָא ןרעדנַא

 ץַאזקרעמַאּב ןפור ןעמ ןעק ץַאז ַאזַא .ץַאז םענופ אפוג טלַאהניא

 עשיפיצעּפס ַא טָאה ןוא טרָאװדניּב ַא ןָא טמוק רע .(8804װ08 חקפתתסאסאאפ)

 ,ּפמעט רערעכיג ,עמיטש עטקירעדינרַאפ :ןרעמַאלק ןופ עיצַאנָאטניא
 ןייק טשינ ,סעמָאק לָאמטּפָא טּביירש עמ) ןטייז עדייּב ןופ סעזיױּפ

 .(עקיּבלעז יד לָאמעלַא ,ךיז טֿכַאד ,זיא עיצַאנָאטניא יד רעּבָא ,ןרעמַאלק
 טדערעגסיוא טשינ ,טָאה רע }שיט םוצ ,לחומ טייז ,טמוק :.ּפשייּב

 ,טָאה יז ;(.רּבַא) למערד ַא טּפַאכעג גָאטימ ךָאנ דלַאּב ,ןייז סע לָאז

 ליפ רעיז תוישעמ עריא טימ ,טרָאד ןצרעקולש גנירג ריא ךיז לָאז
 ,טסייה ןֿכַאז עקיזָאד יד ןופ ענייא ;(רֹּבַא טקריװעג ןעלהמלש ףיוא

 עמירָא } (.רּבַא) ?9שטַאילק יד, ןעמָאנ םעד טימ ,ךימ ריא טייטשרַאפ

 יד טימ ,דובּכ רעיא רעּביא טעּב ךיא ,ןיגמורַא טשינ ןלָאז רעדניק

 .(ע"ש) ןסיורדניא סעקּפוּפ

 ,"ץירּפ א טימ טלדנַאהעג ,ןעמ טגָאז ,טָאה רע, יװ ,עזַארּפ ַאזַא ןיא 6

 ץַאז רעקיזָאד רעד ןעװ ;ץאזקרעמַאּב ַא רַאפ "עמ טגָאז ןָא רימ ןעמענ

 ,ּב.צ ,רענעלק ,אּברדַא ,רעטײװצ רעד ןוא ,רעסערג ,'רעקיגָאװ, ןײז לָאז
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 םיא ןעמ טָאה , ןטלַאהעג רימ ןטלָאװ ,"ןסײהעג םיא ןעמ טָאה !םוק;
 ןעװענ טלָאװ "םוקע ןוא) עוַארּפ רעד ןופ "ןרעק,א ןרַאפ ?ןסייהעג
 ,(דייר עטריטיצ

 טפעהַאּב רענעּפָא+ץַאז

 ,ןעזעג ;ןייז טעװ תורצ -- ןרָאי יּבַא :רעטרעװדניּב ךרוד .7
 ;(קישטייּבָארָאװ) עלַא ןדער ,םע ןגעוו ןדער רעּבָא--טרעהעג יצ ,טמולחעג
 בקעיןיע ,ןענעװַאד ןרַאפ םיליהּת רָאנ ,טשינ ןדמל רעסיורג ןייק
 .(.רּפ) תוינשמ קרּפ ַא טֿכַאנייּב ןוא ,ןענעװַאד ןֿכָאנ

 ןּבָאה ,עגנוי ןייק טשינ ןוא ,םיריױטקָאד :ּפיט רעדנוזַאּב ַא .8
 שאיימ םיא ןופ ךיז ןּבָאה םיריוטקָאד==(.סנ) ןעװעג שאיימ םיא ןופ ךיז
 .עגנוי ןייק טשינ ןוא ,ןעוועג

 ,ןטפעהַאּב ייוצ זיא ָאד זַא ,ןענָאקרעד) רעטרעוופליה ןָא .9

 רעד טול לָאמַא ,רדס.רעטרעװ ןטױל לָאמַא ןעמ ןעק ,רענייא טשינ
 ןעירעטירק ַא'א עיצַאנָאטניא רעד טול ,םָאנָארּפ ַא ןופ טײהנזעװנָא

 קילגמוא ןַא ןייז ןומ טרָאד טעװ סע -- ןגרָאמ טנייה טשינ
 :ןעװעג טלָאװ ,טפעהַאּב ןייא ןעװעג טלָאוװס ןעו ;(ע"ש) םולשו:סח

 .עיצַאנָאטניא רעדנַא ןַא ןוא "...ןומ טרָאד טעװ ןגרָאמ טנייה טשינ,
 .טשינ לָאמנײק ךיא לעװ סָאד--םיא ייּב ןטעּב
 (ע"ש) טשינ סָאד--ןרעלקוצ סעּפע לָאז ןילַא רע
 רעדנַא ןייק טָאה ןוא ארוּב ןטימ ןדער ליו ,המשנ עמוטשַא

 ַא ןופ עילָאר יד טליּפש "המשנ עמוטש ַא; ;(.רּפ) טשינ ןושל
 ;(683) טקעיּבוס םענענַארַאפ טשינ ַא ייּב וויטַאנימָאנ ןוװיטַאקידערּפ
 יד טלָאװ ,ץַאז םעד ןיא טקעיּבוס ַא ןיילַא ןעװעג טלָאװ סע ןעװ
 ."..ןדער ליוו המשנ עמוטש ַא, :שרעדנַא ןעװעג עיצַאנָאטניא

 ;("רעקעוומ) סהֿכָאלמ-לעּב עטֿכעלש ןייז רימ ןלעװ ,ןענרעל ױזַא
 ןעװעג "ןענרעל ױזַא; רַאפ טלָאװ ,טפעהַאּב ןייא ןעוועג טלָאװס ןעוו
 .(ל"גדא "ןופ ,) עיציזָאּפערּפ ַא

 עצנַאג יד -- ..ןמלק טסייה עטַאט רעד ,ןמלז ןעמ טפור ךימ

 ןויטַאקידערּפ ַצ ןופ עילָאר יד טליּפש טפעהַאּב רעטצעל רעד !ההּפשמ
 .(683) טקעיּבוס םענענַארַאפ טשינ ַא ייּב וויטַאנימָאג
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 ןטפעהַאּב ענעּפָא ייווצ ןופ םעטסיס 3
 םָארַאּפ ןטימ ךָאנ ןוא -- רעּפעינד ןרעּביא ןרָאפ : ןליּפשייּב .0

 -- ךיא ;!ןייז וצ ריבג ַא יּבַא ,ןצעזרַאפ וצ ןוּכשמ ַא ;(ע"ש) !וצרעד
 ,טפַאשלעזעג:ןרַאטסוק ַא--להק סיוא ;(ע"ש) !סּפ--ןענעװַאד ןייז ;?! ןכַאל
 ,עּבלוּב קיטנוז ;("סעמעז) לוש:ןטַאר עשידיי ַא -- הרוּת:דומלּת סיוא
 .(ע"ש) !סרעטָאק:םי ַארוה ;..עּבלוּב קיטנָאמ

 ןטייהרעדנוזַאּב עלַאמרָאפ 4

 ירעטרעוו ןופ םיללּכ ףיוא ןלעטשּפַא טשינ ָאד ךיז ןעק ךיא 1

 יד ןליּפשייּב טימ ןרירטסוליא רָאנ לעוויֿכ .םעטסיס-ןטפעהַאּב ןיא רדס

 :עיצַאנָאטניא טימ ןעמַאזוצ רדס-רעטרעוו ןופ עילָאר עלַאמרָאפ

 .(גנוריויטָאמ) טלַאק זיא םיא :ןוויױא ןרעטנוא ךיז טצעז רע

 .(טַאטלוזער) םערַאװ זיא םיא -- ןויוא ןרעטנוא ךיז טצעז רע

 טרעדנוזעגּפָא טפעהַאּב ןייא ךעלנייוועג טמוק םעטסיס ַא ןיא .2

 ,גנויצ.רעטרעוו ןופ רָאטקַאפ ַא רַאפ לָאמַא טניד סָאד .ןטייווצ םענופ

 .טשנָא "?ןייז טנוזעג ריא טלָאז סָאװ וצ/ :סַאּפש ןטנַאקַאּב ןיא יװ

 .7?ןייז טנוזעג ריא טלָאז ,סָאװ וצ;

 ,רעטרעוו טרָאּפשרַאפ לָאמטּפָא ןרעװ טפעהַאּב ןטייווצ ַא ןיא 3
 ןטשרע ןיא ןעװעג ןיוש ןענעז סָאװ

 ,תֹווצמ יד רענּבָארד ,ןשטנעמ יד ןרעװ רענעלק :רעטרעװפליה
 .(.רּפ) תוריבע יד רעקיּביוטש

 ןשוק ,ןפיטש ,ֿכַאל ליו יז :סעמגַאטניס ןופ ןלייט עקיטייטַאּב

 .(.רּפ) יז לָאז--ךיז

 ןש ַא עצרַאװש :סעמגַאטניס סעּפורג רעדָא סעמגַאטניס עצנַאג

 ןּבב ה ךרַאדַאּב דרעפ עטסעּב סָאד ;ןייטש רימ ןזָאל עטיור ,רימ ןסייר

 .ע"ש) הצע ןַא--שטנעמ רעטסגילק רעד ,שטייּב ַא

 ןעמעטסיס עטריצילּפמָאק

 ינדישרַאפ ַא רעײז ןּבָאה ןענעק ןעמעטסיס-וטפעהַאּב 4

 :וּב ןקיטרַא
 :ןרעדנַא ןטימ רענײא רדסּכ ןדנוּברַאפ ןענעז ןטפעהַאּב יד
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 טייג עמ ןוא לּברַא םעד טּפינקרַאפ עמ ןוא דמעה סָאד סיוא טוט עמ

 ּפָארַא ,ןּבָארגַאּב ,ןּברָאטשעג ;(ע"ש) רעסַאװ ןיא זלַאה ןזיּב עילָאװַאּפ
 .קרַאמ ןופ

 עצנַאג יד ןוא ,ךיז ןשיװצ ןדנוּברַאפ ןענעז ייווצ עטשרע יד 2

 ןוא םורפ ;וטסעװ ןייג -- ןיינ יצ טסליװ וד יצ :ןטירד ןטימ -- רָאּפ

 ןוט טייג רע :ןגױא יד םיא ןטכױל ליטש ,םינּפ ןייז ןיא טסנרע
 .(.רּפ) הווצמ ַא

 רעד ןוא .ךיז ןשיװצ ןדנוּברַאפ ןענעז ייווצ עטצעל יד 3

 סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע :רָאּפ רעצנַאג רעד טימ -רעטשרע

 לָאז ּפָאק רעד ןוא טכַארטרַאפ קידנעטש ןייז לָאז לגניי ַא :סָאד טסייה
 .(ע"ש) ּוװ ךיא סייוו ןגיל םיא

 רעטסלטימ רעד ןוא ,ןדנוּברַאפ ןענעז ןטצעל ןטימ רעטשרע רעד .4

 רטפנ ןיא דיי ַא :עּפורג רעד ןיא "ןסָאלשעגנייא, יװ סעּפע טמוק

 טֿכער ןייז םיא ןעמ טוט -- טשינ ןעמ ןעק ןּבעל קיּביײא -- ןרָאװעג -

 ךיא סָאװ ;(ע"ש) !?ןענייװ לָאז רע ,ענעדיי ַא -- רע זיא סָאװ ;(.רּפ)
 ' ?ױזַא טלמוט ריא סָאװ ,קרַאמ ַא--ָאד

 .סעיצקורטסנָאק ערעטריצילּפמָאק ךָאנ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןַארַאפ

 . ןעגנוניישרעד:ץענערג 8

 -מָאק וצ בור סָאד ןענעז ןעגנוניישרעד עֿכעלֿכַארּפש יד 5
 עכלעזַא טימ ןריזילַאנַא ךעלטנירג ןענעק ייז לָאז עמ זַא ,טריצילּפ

 יװ ,סעמעכס עּבָארג עכלעזַא ןיא ןריצירּבור ןוא ןטנעמורטסניא עּבַארג

 עקיזָאד יד זַא ,טשינ טסייה סָאד .רעהַא זיּב ןבעגעג ןענעז סָאװ ,יד

 טסיה סָאד :קיטײנ טשינ ןענעז סעמעֿכס ןוא ןטנעמורטסניא-:זילַאנַא

 טירט ןוא םירש ןדעי ףיוא .גונעג טשינ טייװ ןענעז ייז זַא ,רָאנ

 .ןעגנוניישרעד-ץענערג ,ןעגנוניישרעד-גנַאגרעּביא רימ ןפערט

 סָאװ רָאנ זיא'ס סָאװ ,םעד וצ עיצַארטסוליאא סלַא ָאד פ?עו'כ

 כעלטע ןרירַאּב ,סעמרָאפ-ךַארּפש ןופ טײקיטרַאנדישרַאּפ ןגעװ טגָאזעג

 ערעקירעדינ ןוא םעטסיסףןטּפעהַאּב ןשיװצ ןעגנוניײישרעד-:גנַאגרעּביא

 .סעיצקורטסנָאק
 דיא "שטַאנוי רעד ,רימ טלעפעג רע, :עיצקורטסנָאק יד .6

 / -עיצױָאּפַא ןַא טלַאהטנַא סָאװ ,טפעהַאּב סלַא ןרָאװעג טכַארטַאּב ןּבױא

 / עיצַאנָאטניא עקיטרַאנגײא יד ןוא רדס-רעמרעװ רעקיטרַאנגײא רעד רעּבָא
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 -ךָאנרעד ,"רימ טלעפעג רע; קנַאדעג ַא טגָאזעגסױרַא) "גנוצנַאגרעד, ןופ

 ֹזא ,ןעמענוצנָא םגניװצ (רעג} רעד זיא רעװ ,ןשטײטסױא טגנַאמרעד ךיז

 םענעפָא ןַא םימ ץַאז ַא=) םעטסיס ַא ןופ ץענערג ןפיוא ָאד ןעײטש רימ

 .(טּפעהַאּב

 - טסַײג רעד, :עיצקורטסנָאק ַאזַא ןיא סע זיא רערָאלק ךָאנ .7

 .ַארַאּפ םלֵַא 'רע-טסײג רעד, ןטכַארטַאּב וצ רעװש זיא'ס ּוװ ,"'טכָאק רע

 'טקעיּבוס ןטרילָאזיא, ןַא םימ ןומ וצ רימ ןּבָאה ָאד .ןװיטנַאטסּבוס עלעל

 ןעמוקעג זיא ,טרָאװגָאזרעּפ םעד ךיז ֹוצ ןעיצ טלָאזעג טָאה "טסײג רעד;

 ,טקעיּבוס ןופ טרָא םעד ןעמונרַאפ ןוא 'רע, טרָאװטערטרַאפ רעד

 רימ .(םפעהַאּב רעדנװַאּב ַא ןיא טקעיּבוס "ןתמא; םעד קידנסױטשּפָא

 ."ץַאז רענעכָארּבעג) טולָאק ַאנַא ןופ ץענערג ןפיוא ָאד ןעײטש

 "רעטסעװש יד; ָאד זיא יצ ."רעװ-טשינ-רעװ ןעק ייז-רעטסעװש יד,

 ?יטַאװקַא ןַא יצ װימַאנימָאנ ַא

 ןײמ ,לוק 8 ךיד טפערט; :עזארפ רעד ןיא ,רעמײװ 8

 םירא ךיד םענ ךיא ןטנה םעד ,אנוש םעד ןןופ ליוק א ,רעײרטעג

 ןופ לױק ַא, זַא ,ןעמעננָא טנעקעג לַאמרָאּפ ןעמ טלָאװ--"...רעייפ םםענופ

 עיציָאּפַא ןַא רעּבָא .'לױק א, ןטשרע םוצ עיציזָאּפַא ןַא זיא "אנוש םעד

 הנידמ יד, :ןגָאז ןעק עמ :טסקעטנָאק םענופ קיגנעהּפָא טשינ ללכּב זיא

 רעּבָא ןעק עמ .ל"גדא 'רעשיפ רעשידיײ ַא-המשנ עמוטש ַא; ,'דנַאלָאה

 רעּבירעד .'ליוק ַא-לױק א, .טסקעטנָאק ןופ ןסירעגסױרַא ,ןגָאז טשינ

 .טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא ןופ ץענערג ןפיוא עיציזָאּפַא יד ָאד טםײמש

 קינײװעניא זיא; :טרעהעג עירָאגעטַאק רעקיּבלעז רעד וצ .9

 "םנה ןײק טשינ; .(ע"ש) '"ףלָאװ ַא רָאנ ,טנה ןײק םטשינ ,טנוה ַא ָאד

 עיצַאנָאטניא יד רעּבָא ."טנוה א; וצ עיציזָאּפַא ןַא ןופ עלָאר יד טליּפש

 ,טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא וצ סע ןרעטנענרעד ןײמ רעד ןוא

 ייפניא רעטלײטעגסױא ןַא טײטש טפעהַאּב ןופ ץענערג ןפיוא ,0

 :עיצַאנָאטניא יד טָאה רע ןעװ ,לָאמַא ךיז טכַאט'ס יװ ,סרעדנוזַאּב ,װיטינ

 .רע ןעק-ןענעק ,רע געמ--ןגעמ) .עריט ַא ןופ

 דנוּברַאפ רעגנע רָאנ ,טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא זיא ננודנעװ ַא 1

 .גנורינידרָאָאק ײּב יװ ,טפעהַאּב ןמײװצ ןמימ

 -ּבלעז ַא טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא רַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד לַאמרָאפ 9

 ,עיצקורטסנָאק ַאזַא .עיציזָאּפַא ןַא טָאטשנָא םמוק סָאװ ,ויטַאניטָאנ א

 ירערעײא עקַאט ,רָאטקָאד ַא םענײא ײּב ןעװעג ןטלמונַא דיא ןיּב טָא, י

 יא רענײא ּוװ ,ןצַאז ןופ גנורינידרָאָאק ַאזַא ןָא טנָאמרעד ,"רעטנַאקַאּכ ַא
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 רָאטקָאד א םענײא ײּב ןעװעג ןטלמונַא ךיא ןיּב טָא; :ץאוקרעמַאּב א

 ".(רעטנַאקַאּב א רערעײא עקַאמ זיא סעק

 זיא עיציָאפַא ןופ טםרָא ןפיוא װיטַאנימָאנ טםימ שיגָאלַאנא 3

 היטַאנימָאנ ַאזַא .עמנַאטניס רעטרינידרָאּבוס ןופ טרָא ןפיוא וװיטַאנימָאג

 ,טרָאװנָאזרעּפ רעד טלעפרַאפ זיא'ס ּוװ ,ץַאז א ןָא קידנעטש טעמּכ טנָאמרעד

 ,רעלײמ יד ןיא ןראגיצ עקיד ,םישוּבלמ עקידתּבש ןיא ,ןדײ יד : ,ּפשייּב

 ןעװעג ןענעז סאג רעד רעּביא ;(.ּפָא) סעקּפוק ןיא ןענאטשעג ןענעו

 ,ןוױה יד ןיא טקעטשעגנײרַא ,לּברַא ןָא ,רעדמעה יד ,טײלעגנוי ןטָאשעצ

 ,טנַאה ןיא ןקעטשרעדנּוװ ןוא ןרעטמַאל ;(.ּפָא) "לָאּב; ןיא טליּפשעג ןוא

 .ַאיעומ ןוא קסּפולג ןופ סעטָאלּב יד רעּביא ןכָארקעג עדײז רעד זיא

 עלעדײמ ַא טציז ,סַאנ ןגױא יד ,סַאג ןפיוא װעיק ןיא }(.דאנ) עקועד
 ,ענייש ַא

 .רינידרָאּבוס סָאד טלעפ'ס ּוװ ,ץַאזײּב א םײטש רעהַא טנעָאנ 4

 ,ןעמוקעג םײהַא גצ רעד םטימ זיא עלעגײאײװצ ,טנװָא ןיא :טרָאװפליה

 (עירול) טגנַאלרעד עלעסיש ןדרע ןא רעטסעװש יד ריא ןּבָאה

 ןיא .ןומ וצ רימ ןּבָאה גנונישרעד טרָאס רעדנַא ןא םימ .9

 :ןלַאּפ עכלעזש

 ןענעז םענײא ףױא ,ײװצ ךעלמײּבנזױר ןענַאמשעג ןענעז ןטרָאג ןיא

 ָאד ןיא יצ .(עירול) ןסקאװעג ןזױר עמיר ןענעז ןרעדנַא ןפיוא ,עשײװ

 ןײק טשינ רעטשרע רעד רָאנ ןטפעהַאּב ײװצ (עזַארּפ ּבײהנָא ןצוחא) |

 ןעװ ? סעמנַאטיס עקיטראכײלג טימ טפעהַאּב ןײא רָאנ רעדָא ,רעלופ

 ןרעדנַא ןפױא ,סקַאװעג ןזױר עסײװ ןענעז םענײא ףיוא,; :ןעװעג טלָאװ'ס

 רעד  ײּב ,רעּבָא ױזַא .טפעהַאּב ײװצ ןעװעג סיװעג סע טלָאװ--"עטיור

 ַאא טשינ סע זיא ,טסקעט ןיא יװ ,רדס.רעטרעװ םעד ןוא עיצַאנָאטניא

 עתופּתוש טימ ןטפעהַאּב ײװצ :ןפורנָא סע ןעק עמ ,גנונישרעד עכַאפנײא

 :ַאַא ןײז םעװ עמעכס יד .(רעטרעװ) סעמנַאטנוש;

 ןסקאװעג ןענעו|ןענעע -- .יןץױר

 ןרעדנַא 0 םענייא וו 0 וי

 .ײװצ ןופ עיצַאניּבמָאק א רעּבָא ,עמעכס ןײא עקַאט זיאיס

 ' ;ןליּפשײּב ךָאנ

 .(סנ) טנָאזעג טשינ טרָאװ ןײק רימ טשינ יז ןוא -יא טשינ ךיא



 היט

 טנָאעג םשינ - - -  ײז ןוא | ךיא

 קי
 טרָאװ ןײק רימ טשינ ריא םשינ

 .'רעקעװ,) זןּבײרש טשינ ןעמ ףרַאד יװ ןוא ָאי ןעמ ףרַאד יװ

 :עגי ךיא ּפעש ךָאנ טּפַאז ןטלַא ןופ ,םענימ ןופ םַאטש ןטלַא ןופ

 .(.פָאה) ןענײװ עטלַא ךיא גיוז ךָאנ ,טּפַארק

 עתוֿפּתוש טימ ןטפעהַאּב ײװצ ןופ גנוננישרעד רעד וצ טנעָאנ ,6

 ?סעּפורג עטרזחעגרעּביא ןופ גנוננײישרעד יד לָאמַא זיא רעטרעװ

 .("םזַאנָאעלּפ,)
 ךרעװ ץַאז ןופ רעטרעװ עטשרע יד רעדָא טרָאװ עטשרע סָאד

 סָאד (רדס רעדנַא ןַא ןיא לָאמַא) ץַאז ףוס ןיא טרזחעגרעּביא לָאמַא
 ןענעז ןעגנולעטשרָאפ עקירעהעג יד סָאװ ,ןופרעד ,סיוא טזייוו ,טמוק

 .םעד טימ טשינ ךיז טנגונַאּב רע ןוא רעדער םייּב טקעװרעד קרַאטש

 .לָאמ ןייא רָאנ רעטרעוװו ןיא ןקירדסיוא ייז לָאז רע סָאװ

 ?רעלעודיװידניא ַא רעדָא ךירטש רעשימקעלַאיד ַא סע זיא יצ

 סָאװ ;!ןיײג טשינ וטסלָאז ךייט םוצ ןייג טשינ טסלָאז : ּפשייּב

 לימ ןיא ןלָאצּפָא ףױא ןעמענ ךיא לעװ ּוו ?סָאװ ןּבילּב רימ טעװ

 נ(ע"ש) ?רעװ רעדניק עניימ ןטלַאהסױא רימ טעװ רעװ ?ּוװ ןיײרַא

 ןּבעל ןּביילּב לָאז דניק סָאד זַא ,טּבױלגעג טשינ רענייק ךָאנ ךיז טָאה

 -(.גרעּב) יז טגייװש טײקטֿכעלש ןופ טגייווש יז זַא ;(ע"ש) סָאד לָאז

 "טמוקס ןעװװ ,רימ ןּבָאה גנורוחרעּביא טרָאס רעדנַא ןַא 7

 :ןקעװצ עשיטסיליטס עסיװװעג ּבילוצ רעדָא גנוֿכיײרטשרעטנוא ּבילֹוצ

 ורעֿכיג ,רעֿכיג ,טמוק ,טמוק ;ןפלעה טשינ רימ ןעק רענייק .,,רענייק

 !רעלענש ,רעלענש ,טפיול ,טפיול

 ןענעז .ה.ד ,"ךעלצעזעג, ןענעז ןעגנוניישרעד עלַא יד ,8
 .ריא ןופ גנורענימרַאפ וצ טשינ ןריפ ןוא ךַארּפש רעד ןיא ןעמונעגנָא

 .טרעו ןלַאיצַאס (סֿכַארּפש רעד)

 ךיא רָאפ ןעמוק ייז שטָאֿכ סָאװ ,סעיצקורטסנָאק רעּבָא ןַארַאפ

 ןרעגריּבניא טיצ רעד טימ ךיז ןענעק ייז שטָאֿכ ןוא) ךַארּפש רעד
 רָאנ ,ןרעװ טרידנעמָאקער טשינ יײז ןענעק ,(ךעלצעזעג ןרעװ ןוא

 סָאװ ,עכלעזַא .ה.ד ,עֿכעלדעש סלַא ,ןרעוו ןטימעגסיוא ןפרַאד ָאּברדַא

 .עשיגָאלָאטַאּפךעלכַארּפש ןענעז סָאד .גנוקידנַאטשרַאפ יד ןקירעוװשרַאפ



-- 270 += 

 ענעמונעגנָא ײלרעלַא ןּביײלקרעדנַאנופ ."ןזיירג, ,טושּפ ,רעדָא ןעגנוניישרעד

 רעשיטסיליטס ַא ןיא טרָא ןַא זיא סעיצקורטסנָאק עשיסקַאטניס ןיא ןזיירג
 עטיײרּפשרַאפ רעמ יד ןופ ייוװצ רָאנ ןרירטסוליא ָאד ?עװיֿכ .קיטַאמַארג
 סָאװ ,עיציזָאּפערּפ א ןעמוק ףרַאד ץַאז ּבייהנָא ןיא ןעו .ןרעלעפ

 ןופ ,ּברעװ רעד זַא יױװַא ,רעטרעװ עּפורג עגנַאל ַא טנידַאּב
 ןעמ טלעפרַאפ -- ,טייו וצ טייטש ּפָאטגנעה עּפורג יד ןֿכלעװ
 ןוא רעטעּפש ריא ןָא ךיז טנָאמרעד עמ  ,עיצָאּפעיּפ יד לָאמַא
 ןלַאירעטַאמ יד, :טרָאװטערטרַאפ ַא טימ ןעמַאװצ טלָאמעד יז טיג עמ
 ,ןסערדַא ערעדנַא ףיא ןרעװ טקישעג ןלעװ עֿכלעװ ,ןעגנולעטשַאּב ןוא
 ?ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ  רָאטנַאק ןוא עיצקַאדער יד ייז רַאפ זיא

 יד ויא ,ןסערדַא ..ןלַאירעטַאמ יד רַאפ, :ןייז ףרַאד ,('סעמע)
 ןופ טפרַאדעג ןעמ טָאה ,טירטסױרַא רעטצעל רעד טָאג ;"..,עיצקַאדער
 םעד ("טָא ןופ, רעדָא) ןופ טָא; :ןייז ףרַאד ,(דייר ןופ) "ןּבײהנָא םיא
 טפור גנוניישרעד יד ."ןּבײהנָא טפרַאדעג ןעמ טָאה טירטסױרַא ןטצעל

 .(ו ןפיױא טנעצקַא) טולָאקַאנַא ןעמ
 םעד ּפָא טלגיּפש יז - ךעלריטאנ עמרָאּפ ַאזַא זיא דײר ןיא .9

 רעטצעל רעד טָא; טגָאז רעדער רעד ןעװ :ױּביקנַאדעג םעד ןופ רדס
 םעװ עּפורג יד עילָאר א רַאפ סָאװ ,טשינ ךָאנ רע םסײװ ,"טירטסױרַא

 -ימָאנ ןיא 'לַאפ ןדעי ףױא, לײװרעד יז רע טלעטש ,ץַאז ןיא ןליּפש

 .דײר ןופ יװ רעמ רעּבָא רימ ןרעדָאפ טפירש ןופ ,ויטַאג
 ּבײהנָא ןיא עיציזָאּפערּפ עקירעּביא ןַא אקװחד םטמוק לָאמַא 0

 ,עגַארּפ רעטצעל רעד ףיוא, .רעטעּפש טשרע זיא טרָא ריא סָאװ ,ץַאז
 ףרַאד ,((דײר ןופ) "..ןײז םעװ ,ןרעפטנע ןפראד לעװ'כ רעכלעװ ףיוא

 ."..רעכלעװ ףױא ,עגארפ עטצעל יד, ?ןײש

 ו

| ' 



 לו אר פ שו

 ךיז ,עזַארפ ַא ןופ גנורעדילג-דייר יד ןּבױהעגנָא ןּבָאה רימ ,1
 סעמעפרָאמ ןופ גנוריּפורג יד טנרעלרעד ,עמעפרָאמ זיּב ןזָאלעגּפָארַא
 .ןטפעהַאּב ןיא ןטפעהַאּב ןופ ,ןטפעהַאּב ןיא רעטרעוװ ןופ ,רעטרעװ ןיא
 עדעי םגה .עוארפ רעד זיּב קירוצ ןּבױהרעד ױזַא ךיז ןוא ,ןעמעטסיס
 .ןטפעהַאּב ַא רעדָא ,טפעהַאּבַא רעדָא ,טרָאװ ַא רעדָא זיא עזַארפ

 יד טָא ןופ יוּב םעד ןענרעלרעד וצ קינייװ ךָאנ זיא ךָאד ,םעטסיס

 .עזַארּפ ןופ יױוּב םעד טנרעלרעד ןּבָאה וצ ידּכ ,ןעגנודליּבסיוא

 רַאפ שיטסירעטקַארַאֿכ ןענעז סָאװ ,סעמרָאפ עֿכלעזַא טגָאמרַאפ עזַארפ ַא

 רעהַא .דנַאטשַאּב ריא ןופ קיגנעהּפָאמװא ,רעכלעזַא סלַא עזַארפ ַא
 ןוא) ףורסיוא ןופ עמרָאפ יד ,עגַארּפ ןופ עמרָאפ יד .ּבצ ןרעהעג
 גנולייטטימ) גנוגָאזסױרַא רעקיּוו ןופ עמרָאפ(.לונ) יד ןוא (לעפַאּב
 .(ףורנָא רעדָא

 םעד ךיוא ןגָארטּפָא עמרָאּפ.עזַארּפ וצ ןעמ ןעק רעטײװ ,9

 רעמ רָאפ ןעמוק עזַארפ רערעגנעל ַא ןיא ׂשמָאכ .םנעצקמ ןׂשיִגָאל

 ןלעטשוצניא רעװש זיא ךָאד ,רערעצריק ַא ןיא יװ ,ןטנעצקַא עשינָאלי

 רעדָא טפעהַאּב ןוא טנעצקַא ןשיגָאל ןשיװצ גנוכערּפשטנַא עכַאפנײא ןַא

 לטיּפַאק ןיא ,ָאד טנעצקַא ןשיגָאל םעד ךיא טכַארטַאּב רעּבירעד .ץַאז

 .עמרָאפ-עזארפ ןגעװ

 ןגעוו ןזייװנָא עכעלטע ףיוא רָאנ ָאד ןלעטשּפָא ךיז לעוװכ 3

 ךיא רעטנוא רימ ןדייש ,ללֿכּב סעוַארּפ ייּב יװ .סעזַארפ-גערפ

 יא .סעזַארפ.גערפ ענעפָא ןוא (ןצַאזגערפ) סעזַארפ.גערפ ענעסָאלשעג

 רעד ןופ רעטקַארַאֿכ ןטױל ןּפיט יירד ףיא ךיז ןלייט ענעי יא יז
 : טייקיגערפ

 .עגַארפ-דײשטנַא (( 4
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 ריד ּבָאה'5 ּוװ ןעװעג טסיּב ;?ןעמוקעג זיא רע :ענעסָאלשעג

 ?ןופרעד רעצעמע ןיוש טסייוו יצ ;?ןסייהעג

 ?רעײנ ַא ;!?עקַאט ;?ןטרָאד :ענעּפָא

 סלַא ."יצ, טרָאװגערפ ַא ןטלַאהטנַא ןעק עגַארפ.דײשטנַא ןַא

 ,"ןיינ ,(עי) ָא רעטרעװ יד ןופ םענייא רעדָא יז טרעדָאּפ רעפטנע

 ןוא עיצַאנָאטניא-טּפױהַאּב ַא טימ עגַארפ רעד ןופ גנורזחרעּביא רעדָא

 1עי -- !ןעמוקעג זיא רע .םיא ןָא רעדַא עיצַאגענ ַא ןופ ּבָאגוצ ןטימ

 ףעמוקעג טשינ זיא רע ;ןעמוקעג זיא רע ;ןיינ

 העד ןיא ּוװ ,ןמרָאד רעפטנע ןיא טּבײלּב םנעצקַא רעשינָאל רעד

 רעטריטנעצקַא רעד וצ יז טמוק ,רָאפ.טמוק יז בוא ,עיצַאגענ יד .עגַארּפ

 הע טשינ ;ןעמוקעג יא רע ;ןײנ ;עי - ?ןעמוקעג זיא ר ע :עמנַאטניס

 .ןעמוקעג זיא שרעדנַא רעצעמע-ב) ןעמוקעג זיא

 .עגארפ-םיטשַאּב (2 5

 ֹזַא ,ריא טסייו ןענַאװנופ ;?ןעמוקעג זיא רעװ :ענעסָאלשעג

 !;רעטאעט ןיא ןייג ךיז ּביילק ךיא

 ?רעגײזַא לפיוו ;?רעװ :ענעּפָא

 'טמוק סָאװ ,(847) טרָאװטערטרַאפ-גערפ ַא טלַאהטנַא עגַארּפ ַאזַא

 -גערפ רעד טרעװ רעפטנע ןיא .טרָא ןטשרע ןפיוא בור סָאד

 טרָאװ ןקיגערפ-טשינ ןקיֿכערּפשטנַא ןַא ףיוא ןטיּברַאפ טרָאװטערטרַאפ

 סָאד ןיולּב רעפטנע ןיא טמוק ךעלנייוועג ;(טפעהַאּב ןצנַאג ַא רעדָא)

 ןרעוו ייז ּבױא .טרָאּפשרַאפ ןרעו עקירעּביא יד ןוא ,טרָאװ ענעטיּברַאפ

 ןיא יװ טרעקרַאפ רדס-רעטרעוו רעד לָאמטּפָא טמוק ,טרָאּפשרַאפ טשינ

 .עגַארפ רעד

 ןעמוקעג זיא'ס ;ןעמוקעג זיא רָאטקָאד רעד--?ןעמוקעג זיא רעװ

 .רָאמקָאד רעד ;רָאטקָאד רעד

 ןיא טנעיילעג ּבָאה ךיא לייו ,סייו ךיא -- ?וטסייװ ןענַאװנופ

 ,טַאלּב ןיא טנעײלעג ּבָאה ךיא לייו (:רעטפָא) ;טַאלּפ

 .עגַארפ-וויטַאנרעטלַא (3 6

 יִצ ּבולק ןיא טסיײג ;!?ןיינ יצ טעּברַא טָאה רע :ענעסָאלשעג

 ;טלײצרעד םיא טָאה עמ יצ ןעזעג ןײלַא רע טָאה סָאד ;? ןריצַאּפש

 ?ןגרָאמ רעדָא טנייה ;?יז יצ רע :ענעּפָא

 סעמגַאטניס עקיטרַאֿכײלג (רעמ רֶעדָא) ייווצ טלַאהטנַא עגַארפ אזַא

 . ?רעדָא ,יצ, ךרוד ןדנוּברַאפ ןענעז סָאװ ,(ןטפעהַאּב ערעדנוזַאב רעדָא)
 . ָגייז ןופ ענייא רָאנ סעמגַאטניס עדייּב טָאטשנָא טמוק רעפטנע ןיא

 גע
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 טרָאּפשרַאפ עגַארפ רעד ןופ רעטרעוו עקירעּביא יד ןענעק ייּברעד

 .ּבולק ןיא שי ךיא)--? ןריצַאּפש יצ ּבולק ןיא טסייג :ןרעװ

 םענעי רעדָא םעד "טערטרַאפ, טרָאװטערטרַאפ.גערפ רעדעי ,7

 םענעי רעדָא םעד רעפטנע סלַא טרעדָאפ .ה.ד) טרָאװגערּפ-טשינ

 : ןעגנוֿכערּפשטנַא עקיזָאד יד ןקרעמנָא ןעק למ .(טרָאװגערפ-טשינ

 ןיא ןזעװ ןקידעּבעל טשינ ַא ןופ ןעמָאנ ַא טערטרַאפ ;סָאװ
 ןופ וליפַא וויטַאנימָאנ ןוויטַאקידערּפ א ,ויטַאד ,ויטַאזוקַא ,ןיטַאנימָאנ

 ןקימיטשַאּבמוא ןטימ רָאנ רעּבָא -- ןעװ ןקידעּבעל ַא ןופ ןעמָאנ ַא

 טייטש סָאװ ; ,ּפשייּב ,וויסיניפניא ןַא ,ּברעוװדַא ןוויטַאקידערּפ ַא ,(לקיטרַא

 :רעדײנש ַא--?רע זיא סָאװ ;םיוּב ַא--?וטסעז סָאװ ;שיט ַא -- ?ָאד

 ןסע --?רע ליװ סָאװ ;קנַארק --?רע זיא סָאװ

 ַא ביוא) ןזועװ ןקידעּבעל ַא ןופ ןעמָאנ ַא טערטרַאפ ;רעוװ
 רעדָא ,לקיטרַא ןקימיטשַאּב ַא טימ רָאנ זיא ,ויטַאנימָאנ ןוויטַאקידערּפ

 {ןעמעװ -- וויטַאד-וויטַאזוקַא ;(לקיטרַא ןקימיטשַאּב ןטרָאּפשרַאפ טימ

 .ןמלק -- ?רע זיא רעו ;עסַאט רעד -- ?סלע טמוק רעוו :;.ּפשייּב

 } סנָאסלעגרעּב--? קרעו סעמעוו : .ּפשייּב .וויסעסָאּפ ַא טערטרַאפ ?סעמעוו

 .סרעמייּב יד--? שיורעג סעמעוו

 ןקימיטשַאּב ןטימ וויטקעידַא ןַא ןטערטרַאפ ? רעסָאװ ?רעכלעוו

 ויטקעידַא ןַא -- ?ֵא רַאפ סָאװ ?רעסָאװַא ?רעכלעװַא ?לקיטרַא
 .לקיטרַא ןקימיטשַאּבמוא ןטימ

 -רעמונ ַא - ?רעטלפ וו רעד ,ןעמָאנלָאצ ַא טערטרַאפ ?לפיוו
 ,ויטקעידַא

 ?ןיהיװ ?ּוּװ ?גנַאל יו ?ןעװ זיּב !ןעװ ןופ ?ןעװ
 ןטערטרַאפ ו"זַאא !סָאװ ןוצ ?סָאװרַאפ ?ןענַאװזיּב ? ןענַאוונופ
 .ןטנַאירַאװניא רעדָא סעיציזָאּפערּפ טימ ןוויטנַאטסּבוס עקידנכערּפשטנַא יד

 ַא טימ וויטנַאטסּבוס ַא .ּברעװדַא ןַא טערטרַאפ ?(ױזַא) יו

 "ןפור ,ןסייה, רעטרעוו יד ייּב ןעמָאנ ַא ,טנַאירַאװניא ןַא ,עיציזָאּפערּפ
 טימ -- ?סיורַא רע טערס יוװ ; ןייש --?יז טנניז יו :.פשַײב .?"גרש

 טסייה יו ;זייורענעגושמ -- !יײז ןפיול יו ;טײקרעֿכיז רעגונעג-

 .ןמלק -- ?רע

 רעטרעוװגערפ עטצעזעגפיונוצ םינימ רָאּפ ֹא ךָאנ ןַארַאפ ,8

 עטשרע סָאד }(סריגוינָאק ןרעוו) שֶל ןֿכַאמ סָאוװו; ןוא של ןוט סָאװ,

 ןַא טימ "ןיא} גגודניב יד בור סָאד עטייווצ סָאד ,ברעװו ַא טערטרַאפ

 (18) קיטַאמַארג עשידיי
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 -- !יז טֿכַאמ סָאװ } ןרעקַא ייז -- ?יײז ןעוט סָאװ : ּפשייּב .ּברעװדַא

 .טנוזעג זיא יז
 ריא טכַאמ סָאװ :ןרעװ טקרַאטשרַאפ ןענעק רעטרעװגערפ ,9

 ?ןעמוק לָאמַא ריא םעװ ןעװ ;ן!?ןעװעג ץעגרע ריא טנעז ּוװ ;?סעּפע

 לעוװֿכ ,גנוגערפרעּביא זיא ענַארפ ןופ עיצַאקיפידָאמ ַא 0

 :גנוגערפרעּביא ןטרָאס ייווצ ןקרעמנָא ָאד

 .טשינ רעדָא ןטרעהרעד:טשינ ַא ןגעװו גנוגערפרעּביא .1 1

 .דייר רעשירעלייצרעד ןופ עּפורג-רעטרעװ רעדָא טרָאװ םענענַאטשרַאפ

 זיא טרָאװ ןטגערפעגרעּביא םענופ עירָאגעטַאק עשיטַאמַארג יד ּביוא

 ןעװעג ןיּב'כ :.ּפשייּב .טרָאװגערפ רעקיֿכערּפשטנַא רעד טמוק ,טסוװַאּב

 .רעד טשינ זיא---"רעטַאעט, ,טרעהרעד זיא "ןיא;) ?ּוװ--רעטַאעט ןיא

 ןט30 םעד ןלָאצּפָא ריד לעווװֿכ ;(ןענַאטשרַאפ טשינ רעדָא טרעה

 !?ןעוו -- לַארוװעּפ

 .עשיטַאמַארג יד ןעמיטשַאּב וצ ךעלגעממוא רעּבָא זיא'ס ןעוו

 -ַאטשרַאפ-טשינ רעדָא ןטרעהרעד.טשינ ןופ עמרָאפ רעדָא עירָאגעטַאק

 סָאד ."?סָאװ, קידנעטש טרָאװגערּפרעּביא סלַא טמוק ,טרָאװ םענעג
 עוַארּפ עצנַאג ַא ךיוא גנוגערפרעּביא ןַא ייּב טערטרַאפ טרָאװ עקיּבלעז

 רעלַאסרעװינוא ןַא זיאס .טרָאװ ַא ןופ לייט ַא ךיא ןוא
 .טרָאװגערּפרעּביא

 יז טנָאז-?סָאװ .,.ָאנגיא--.ןרירָאנגיא ,ךיא גָאז ,םיא ףראד'מ זַא ןוא..,

 ,(.דאנ) !ןר-יר-ָאנ:גיא ,ךיא גָאז ,ןרירָאנגיא--

 םלעמש סָאד רעּבָא .ענַארּפ ַא ןגעק ךיוא ןײז ןעק גנוגערפרעּביא יד

 .עיצַאנָאטניא ןיא רײשרעטנוא ןַא רשפא) רָאּפ םשינ ןטײהרעדנוזַאּב ענק

 .?וטסנערפ ,ּוװ--) ?ּוװ - ?רעטַאעט ןיא ןעװענ םסיּב :.ּפשיײּב

 טדנעװעג זיא סָאװ ,יד זיא גנוגערפרעּביא טרָאס רעדנַא ןַא 2 2
 .רעדָא רעטרעהרעד.טשינ ַא ףיוא טשינ אקוד ןוא עגַארּפ א ףיוא רָאנ
 רעדָא .טייּברַאפ ַא רַאפ טניד גנוגערפרעּביא יד .רענענַאטשרַאפ-טשינ
 :.ּפשייּב .רדס-רעטרעװ ןטימ סיוא ךיז טלייט יז :רעפטנע םוצ המדקה
 ?םוק ךיא ןענַאװנופ -- ?דיי ַא טמוק ןענַאװנופ

 -רעּביא .עיצַאנָאטניא-גערפ עשיפיצעּפס ַא טָאה עזַארפגערפ ַא 3
 עגַארּפ עטקערידמוא ןַא .עיצַאנָאטניא עשיפיצעּפס ַא ךיוא טָאה גנוגערפ
 טרעװ ,טסּוװַאּב יו) עיצַאנָאטניא-גערפ ןייק טשינ דייר רעקיּור ןיא טָאה
 ןיא רעּבָא (ןּבירשעג טשינ ןֿכײצנערפ ןייק עגַארפ רעטקערידמוא ייֵּב
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 טלַאהטנַא סָאװ ,עזַארפ יד לָאמטּפָא טמוקַאּב דייר רעטרָייצָאמע רעמ
 : .ּפשייּב .עיצַאנָאטניא-גערפ ַא ,עגַארּפ עטקערידמוא ןַא ךיז ןיא

 ,"גנונעייל עלעיציפַא; ןעמוקעג רע זיא ןענַאװנופ ,טשינ סייוויֿכ

 .(עיצַאנָעטניא רעשירעלייצרעד טימ

 ױזַא טרעװ טפָא ?ןעמוקעג רע זיא ןענַאװנופ ,טשינ סיײװ'כ

 .(ןֿכיצגערּפ ַא לָאמטּפָא ָאד ןלעטש סרעגנַאפנָא ןוא ,טנעיילעג -

 ןא רָאג זיא טּפעהַאּב רעד ּוװ ,'??סַאלּב טסיּב וד יװ עז ;וליּפַא

 .רעקיפורסיוא

 יצ ,טגערפעג םיא טסָאה וד, :עזארּפ ַאזַא ןיא זַא ,ךיז םײטשרַאּפ

 י.רטפ (ןכייצנערפ רעד ןוא) עיצַאנָאטניא-עגַארּפ יד זיא--"ז ןעמוק רע םעװ

 .(ץטזיב םענופ טשינ) טפעהַאּב ןצנַאג םענופ טײקיגערפ רעד טימ ןדנוּב

 ןייק טשינ טײטַאּב עיצַאנָאטניא-גערפ יד ןעוו ,ןלַאּפ ןַארַאפ ,4

 םוק ךיא (2 .עיירש ףיױא רעה-=?ףןעיירש ןרעהפיוא טסוד (1 :עגַארּפ

 טשינ רע טּפַאֿכ ,רָאטקַאד ןטירד א וצ קעשָארּפ ןלעג ןטימ ןייג וצ

 טּביײרשרַאפ ןוא טּפעצער םעד טשינ טסיירעצ ןוא קעשָארּפ ןלעג םעד

 גהנמ רעשידיי רעטנַאקַאּב רעד (3 .(ע"ש) ..? רעטיירק ןייק טשינ רימ

 .עגַארפ ַא טימ עגַארפ א ףיוא ןרעפטנע וצ

 עשיגָאל רעמ רעדָא רענייא רָאפ טמוק עזַארפ ַא ןיא .5
 -יטֿכיו יד ףיוא ןטנעצקַא ערעקרַאטש .היד ,ןטנעצקַא (עשינָאלָאֿפיסּפ}

 טנעיילעג ןעק "ןטֿכידעג סנײטשּפָאה ןעייל ךיא,, : .ּפשייּב .רעטרעוו ערעק

 :םינפוא יילרעריפ ףיוא ןרעוז

 (וד טשינ) ןטכידעג סנײטשפַאה ןעייל ךיא

 (ייז רעטעלּב ךיא טשינ) ןטֿכידעג סניײטשפָאה ןעייצ ךיא

 (סנַאמצרַאװש טשינ) ןטכידעג סנייטשפָאה ןעייל ךיא

 (עזָארּפ טשינ) ןטכידעג סנייטשפָאה ןעייל ךיא

 :סעזַארפ-גערפ ןופ ןליּפשיײיּב-

 (ןענַאװנופ טשינ) ?רע טרָאפ ןיהּווװ

 (רע טייג טשינ) ?רע טּרַאפ ןיהוװ

 (יז טשינ) !רע טרָאפ ןיהּווװ

 :גָאלַאיד ןיא ןליּפשייּב

 ןוטעג סע ּבָאה ךיא -- ?ןוטעג סע טָאה רעוװו

 תועט ַא טסָאה ןָד ,ןיינ - תועט ַא טסָאה וד

 :גנולעטשנגעג ייּב ןליּפשייּב

 וגיצ ייווצ רעדייא ,ןק ןייא רעסעּב
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 גנורַאפרעד רעמ ץלַא ,ןרָאי רעמ סָאװ
 לארשי בר טימ ןייז טעװ סָאד ,לארשי לַּכ טימ ןייז טעוו'ס סָאװ ,

 : םיא ןַא זַא ,םיא טימ יוװ

 ףיז ייּב ןּבָאה ןענעק סעמגַאטניס עטריטנעצקַא עקינייא 6

 ,אקווד ,סָאד ,ךָאד ,וליפַא ,שזַא : (ןעלקיטרַאפ רעטרעװ-קרַאטשרַאפ
 | .ַא"א סעּפע ,סע ,רָאנ ,עקַאט ,עשז ,ןעד

 .ךיז וצ טנעצקַא ןשינָאל םעד רעּבירַא םיצ "עד, טרָאװ סָאד

 ץוחַא ןטלַאהטנַא סָאװ ,רעטרעוװ עקיטײטַאּב ךיוא ןַארַאפ .7

 ײןײלַאל :גנוקרַאטשרַאפ ןופ סנַאוינ םעד ךיוא ,טיײטַאּב ןלעירעטַאמ םעד

 ,טריטנעצקַא ןרעוװו רעטרעוו עֿכלעזַא ,א"א 'טסּבלעז ,ָאפוג

 םיּב טמוק סָאװ ,טנעצקַא ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַאזַא ץוחא .8

 ְךַא דײר רעקיור ײּב ךָאנ טמוק ,עמנַאטניס ַא ןכײרטשרעטנוא ,ןלײטסיױא

 -ַאמַארג ריא ןופ גנַאהּפָא ןיא עמגַאטניס רענעי רעדָא רעד ףיוא טנעצקַא

 -גױב ַא ךעלנײװעג זיא עמגַאטניס עטריטנעצקַא עמַאס יד .רוטַאנ רעשימ

 טריטנעצקַא טרעװ ,ָאטשינ טפעהַאּב ןיא זיא ַאזא ןעװ ;ּברעװ א ײּב לֵאפ

 עכלעזַא ןעװ ;ןטנַאירַאװניא ערעדנַא עקינײא ןוא ּבָאנוצ רעלַאּברעװ רעד

 ךיוא זיא אזַא ןעװ ;ּברעװדַא רעד טריטנעצקַא טרעװ-ָאטשינ ךיוא ןענעז

 רעטצעזעגפיווצ א ןיא ווימיניפניא ןַא רעֶדָא ּפיצימרַאּפ ַא זיא-ָאטשינ

 סָאד טריטנעצקא טרעװ ,ךױא ןלעפ עכלעוַא ןעװ ;עמרָאּפ-ּברעװ

 טריטנעצקא סרעדנװַאּב טשינ ,לַאמרָאנ ,ָאזלַא ,ןּבײלּב'ס .טרָאװנָאזרעּפ

 .םליה ךיוא ,.דנַא ןוא טרָאװלָאצ ,ויסעסָאּפ ,ויטקעידַא ,טקעיּבוס רעד

 ױליפַא) םריטנעצקַא טשינ לַאמרָאנ טּבײלּב טרָאװמערטרַאפ ַא ,רעטרעװ

 .(לַאפגיוּב ַא זיא רע ןעװ

 ןקרַאטש  ַאַא ןלַאפ עקיניא ןיא טמוקַאּב עיציזָאּפערּפ א 9

 -ןָא ,(ָאד עלַא ןענעז ,םייא רעס'ױא) רעסױא :לַאפנױּב רעד יװ טנעצקַא

 --רַאּפ ,(טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז גָאלש :רעּבָא ,עקיּפיַאק א ץֵא ןּבילבעג) 3

 .662) (טל'עג רַאפ ןפיוק :רעּבָא ,המ'חלמ רעד ר'ַאֹפ ןעװעג זיא'ס) ח8ה

 עמגַאטנס עטריטנעצקא יד לָאמטּפָא ןעמ טפור ץַאז ַא ןיא .0

 םעד ןוא ,טַאקידערּפ רעשינָאל-ריא וצ ךיז םיצ סָאװ ,ץלַא טימ

 רעד סָאװ ,םעד ןיא .טקעיּבוס רעשינָאל - ץאז לײמ ןקירעּביא

 "ןשיטַאמַארגג ןטימ- ןעמאוצ טשינ טּפָא טלַאפ טאאקידערּפ רעׂשיגָאל

 ךטימ ףױנצ טשינ טלַאפ טקעיּבוס רעשינָאל רעד ןוא ,טַאקידערּפ

 ךוא קיגָאל ןשיװצ ךורּפשרעדיװ ַא ןעזנײא ןעמ ליװ ,טקעיּבוס "ןשיטַאמַארג;,

 .גננײשרעד עשיגָאלָאנימרע ט ַא סע זיא ןתמארעדניא .ךַארּפש
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 סעזַארפ ןשיווצ גנודניּברַאפ .טזוו

 טימ ּפָא ךיז טלייט רעטייוצ רעד ןופ עזַארּפ ןייא שטָאכ 1

 .רַאפ עשיטקַאטניס ַא רָאפ טמוק ךָאד ,עיצַאנָאטניא-לעטשּפָא רעפרַאש ַא -
 רָאפ טמוק'ס ,טדערעג שרעדנַא ,סעוַארּפ ערעדנוזַאּב ןשיװצ גנודניּב
 עקיזָאד יד .רעטייװצ רעד ףיױא עזַארּפ ןייא ןופ גנוקריוו עשיטקַאטניס
 :ןעגנוניישרעד ענעדישרַאפ ןיא סיוא ךיז טקירד גנוקריוו

 ןדניּברַאפ ןענעק רעטרעװדניּב עקינייא .רעטרעוודניּב (1 2
 ַאאא "לשמל ,עשז ,ןוא ,ךיוא, :ךיז ןשיװצ סעזַארפ עצנַאג

 עטצעל יד טנפע'מ יװ ,וצ קיור ץנַאג טקוק רע ןוא :.ּפשייג
 עשז עמַאמ יד ;עזױּפ.טקנוּפ א ןעװעג זיא רעירפ -- (.רּפ) ...דָאלּפוש -

 ןַא זיא רעירפ -- (.רֹּבַא) ...רַאפרעד ױזַא טשינ טנייוװעג טָאה רעדיוװ

 .עזױּפ-ףורסיוא

 ,השעמ יד ןוא :טסקעמ  ּבײהנָא ןיא וליפא לָאמַא טמוק "ןוא,

 עכעלרעדנוװ שילרעטסיױא ןַא זיא ,ןלײצרעד טצעי לעװ ךיא סָאװ

 ?שיערּבעה ןופ גנוקריװ -- (.רּפ) ...השעמ!

 סלַאפנדעי רעדָא) אקווד וליפא ןעמוק רעטרעוװדניּב עקינייא

 ?רשוי ַײא :.ּפשיײּב .ַאאא "טנייה ,ַײא/ :עזױּפ ַא ךָאנ (ןטסטפָאמַא

 (ע"ש) !ןָא ךיז טעז ריא סָאװ ,ןשטנעמ יד טניײה ;(? רשוי ןוא ,ונ-=)/

 ַא ןיא טרָא ןטשרע ןפיוא טרָאװנָאזרעּפ :רדס-רעטרעוו (2 3

 רעקידרעטעּפש רעדָא רעקידרעירפ רעד טימ  גנודניּברַאפ ןופ ןמיס
 --(.סנ) "ןסעזעג ןרעדנַא ןגעק סנייא טייצ ַא רימ ןענעז, :.ּפשייּב .דייר

 ןעװעג זיא רעירפ  שטָאֿכ ,גנוצעזרָאפ ַא זיא סע זַא ,טזײװ

 .עזױּפ-טקנוּפ ַא

 זיא'ס .(ע"ש) "?..טנײפ םוטעמוא ןעמ טָאה ןדײ זַא ,ריא טגָאז,

 םעד וצ םיא טיג רדס.רעטרעװ רעד רעּבָא ,גָאלָאנָאמ ַא ןופ ּבײהנָא ןַא
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 יעװעג טשינ טלָאװ סָאד .סעומש א ןופ גנוצעזרָאּפ ַא ןופ רעטקַארַאכ

 .".ףןרײ זַא ,טגנָאז ריא, :ןעװעג טלָאװ'ס ןעװ

 - +יּב.צ ,גָאלָאנָאמ רעדָא גָאלַאיד ַא ןיא סעמגַאטניס עטרָאּפשרַאפ (3 464

 ; גָאלַאיד
 ?רעטלַא ,טעּפש יװװַא ןענַאװנופ --
 .טניוו ןופ --
 {טניװ ןופ טֿכַארּבעג סָאװ ןוא --
 .העידי ַא --
 ?סָאװ זַא --
 .סנ) טזָאלעג גרַאּב םוצ ךיז טָאה'מ --
 סָאד .ןֿכָארּבעצ לּבעמ סָאד .םיא ןעמ טָאה טריּבַארעג :גָאלָאנָאמ

 ןגָאלשעג רָאנ .ןעמונעצ טיילק ןופ הרוחס יד .ןסירעצ טנַאװעגטעּב
 --(ּברעוװפליה ןופ גנורָאּפשרַאפ) ױּבצַאז רעד .(ע"ש) טשינ ייז ןעמ טָאה
 רעד טױל  רעּבָא ,סעמגַאטניס עקיטרַאכײלג טימ ץַאז ַא ייּב יװ
 ,סעזַארּפ ערעדנוזַאּב סע ןעגעז עיצַאנָאטניא

 רעקימיטשַאּב ןוא (398) טרָאװטערטרַאפ רעשירָאפַאנַא ({ 35

 .סױרַא יז טריפ ןוא המשנ יד טמענ שמש רעד ןוא :.ּפשייּב ,לקיטרַא
 רטסנייו סָאװ -- .לזמ ריא ףיוא טגָאלק ןוא המשנ יד ךעּבענ טרעמָאי
 ,שמש רעד) לקיטרַא רעקימיטשַאּב רעד .(.רּפ) יז רע טגערפ--!ױזַא
 ךעלגעממוא ןטלָאװ יִז ,ךֶע ןעמָאנָארּפ עשירָאפַאנַא יד ןוא (המשנ יד

 ןוא ךיז ןשיװצ ןדנוּברַאפ ןייז טשינ ןלָאז סעזַארּפ יד ןעו ,ןעװעג
 ןענעז (ןעמָאנָארּפ יד ,לקיטרַא רעד) ןײלַא ייז ;עקידרעירפ יד טימ
 .גנודניּברַאפ ַאזַא ןופ ןעלטימ עקַאט



 -רעסיוא ןוא עקיכַארּפשדמערפ .ןא

 דייר ןיא ןטנעמעלע עקיכַארּפש

 : ןכיילגרַאפ רימ ןעוו .6

 ך"נת ןופ קוסּפ א טגָאז היבוט

 שיא בלּב תובשחמ תוּבר :קוסּפ םעד טגָאז היבוט

 -- שיא בלּב תובשחמ תוּבר :טגָאז היבוט

 טייהרעדנוזַאּב םוש ןייק זיא עזַארפ רעטשרע רעד ןיא זַא ,רימ ןעעז

 ַא זיא "טגָאז ּברעװו םוצ "קוסּפ ַא; לֵאפגיוּב ןופ גנויצַאּב יד ,ָאטשינ

 יד טימ;) "קוסּפ םעד,; ייּב טמוק עזַארפ רעטייווצ רעד ןיא } עלַאמרָאנ

 עּפורגירעטרעװ עשידיי.טשינ ַא (ןגָאז וצ ױזַא ,עיציזָאּפַא ןַא ןופ "טֿכער

 טָא ןיש טמוק עזַארפ רעטירד רעד ןיא .;"שיא בלב תובשחמ תוּבר;

 ?טגָאז, ייּב לַאפגיוּב ַא ןופ טכער יד טימ עיציָאּפַא ענעזעוװעג יד

 :טשינ ַא ןסײרניײרַא ךיז ןעק דייר רעשידיי ַא ןיא זַא ,ָאזלַא ןעעז רימ

 דייר רעצנַאג רעד טימ ןטפעהַאּב ךיז ןוא סקעלּפמָאק-ןעגנַאלק רעשידיי

 ןיא טרַא ןייז  ךרוד זילּב -- סעמרָאפ ךרוד טשינ ,ךיז טײטשרַאפ)

 לָאז'ס זַא ױזַא ,(טסקעטנָאק ןכרוד ךיוא ,עיצַאנָאטניא ךרוד ןוא עזַארפ

 --עירָאגעטַאק רעשיסקַאטניס רעשידיי רענעי רעדָא רעד וצ ןייז ךעלנע

 .עיציזַאּפַא ,לַאפגיוּב

 ,סנײאצלַא זיא טקנופדנַאטש ןכעלכַארּפש-שידײ ןופ זַא ,ךיז טײטשרַאּפ

 ,ךַארּפש ןיא טשינ רעכלעװ וצ טרעהעג סקעלּפמָאקףעגנַאלק רעד יצ

 עב ַאמ ַאר :טגָאז היבוט; :ןגָאז ןעק עמ .ןעגנאלק טטלג זיא'ס רעדָא

 היבוט, יה ,עיצקורטסנָאק עקיּבלעז יד טקנּפ ןײז טעװ סָאד ןוא ,'שיא

 "שיא בלּב תובשחמ תוּבר ; טנָאז

 .רעד רעקיּבלעז רעד ןופ סעירָאגעטַאק ערעדנַא ןופ ןליּפשײּב ,7

 .עג זנוא ײּב טײטש ,ךיז טכוד ,ױזַא - שיא בלּב תובשחמ תוּבר ;גנונײש

 בלב תובשחמ תוּבר, רעטרעװ יד ;(ע"ש) הרוּת רעקילײה רעד ןיא ןּבירש
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 לָאמטּפָא טרעװ 'ָאװק סוטַאטס; קירדסױא רעד ;עשיערּבעה ןענעז 'שיא

 ;קוסּפ רעשיערּבעה ַא זיא שיא בלּב תובשחמ תובר ;טצונַאּב

 .רעּפ ןעמָאנ ןטיט טסײה רע ;ןעמָאנ ןקיסַאּפ ַא טימ טסיײה רע

 }םיא טסַאּפ "קישטרעּפ, ןעמָאנ רעד ןקישטרעּפ טסיה רע ןקיטט

 ןיטינב תועסמ, ןעײל'כ ;'"ישילשה ןימינּב תועסמ, ךוּב םעד ןעײל'כ

 ;80/װג א חאמ םנעײלעג ּבָאה'כ ;'ישילשה

 ."תוּבר, .טכַאמ טרָאװ סָאד

 .ךַארּפש ןשיװצ "סרעלטימראפ, סּלַא זַא ,גנירג ךיז טקרעמ'ס .8

 .געמ ןכַאמ סָאװ ,רעטרעװ סלַא ,ןטנעמעלע-ךַארּפש-רעסױא ןוא ןטנעמעלע

 .רעװ יד סױרַא ןטערט ,גנודניּברַאפ עכעלריטאנמוא ,ךיז טכוד ,אזַא ךעל

 ןגָאז ;גגוצונַאּב-ךַארּפש ןופ אּפוג סעצָארּפ םעד ןענעכײצַאּב סָאװ ,רעט

 רעד .ה .ד ,'טכַאמ טרָאװ סָאד,) "ןכַאמ;, ףענעײל ,טרָאװ ןפור ,ןסײה

 :רעטרעװ ערעלעיצעּפם ךיוא ,ל"גדא (טײטַאּב סנכײצ.טפירש סקעלּפמָאק

 2 בדא- זרעפ וקוסּפ ,ןעגניז ,ןעיירשסיוא

 ָאטשינ זיא טקנוּפדנַאטש ןכעלכַארּפש ןופ זַא ,קידנַאטשרַאפ .9

 ַאַא ןיא ןטנעמעלע עכעלכַארּפשרעסױא ןשיװצ קוליח רעלעיּפיצנירּפ ןיק

 רעּבלעז רעד ןיא ןטנעמעלע-ךַארּפש ןשיװצ ןוא ךארפש םימ גנודניּברַאפ

 זַא ,.ה .ד ,גנודניּברַאפ

 ןוא ,שיא בלּב תובשחמ תוּבר :טגָאז היבוט

 שטייּב ַא ןּבָאה ףראד דרעפ עטסעּב סָאד :טגָאז היבומ

 עט רימיצ יד טליּפש ןלַאפ ערײּב ןיא :;סניײאצלַא טריורטסנָאק ןענעז

 ןיא טמוק סָאװ ,סקעלּפמָאק ןקיכַארּפש-רעסױא ןַא ןופ עילָאר יד דײר

 .רַאפ טָא .ל"גדא "טגָאז, יײּב לַאפניוּב א ןופ טכער יד טימ קיטש-דײר 8

 ,רעהַא דײר עטרישיצ ןגעװ ערעל יד ןנָארטּפָא קיטײנ רַאפ טלַאה'כ סָאװ

 .דײר ןיא ןטנעמעלע עקיכַארּפשרעסױא ןגעװ לטיּפַאק ןיא

 :ןריטַאטסנָאק ָאזלַא ןעק'מ .0

 ןו 088 ,ןעיירשסיוא . ןלַײצרעד ןגָאװ .רעטרעװ יד יב

 ,ןסקעלּפמָאק-ןעגנַאלק זיא טשינ עֿכלעוו ןעמוק ןענעק ל"גדא "ןרעפטנע

 קידנזָאלסױא ןוא עמעפרָאמ ןייא ןופ קידנּבײהנָא) עֿכעלֿכַארּפש ייס

 .ַארּפשדמערפ ייס ,(סעזַארפ ערעדנוװַאּב לָאצ רעטצענערגַאּבמוא ןַא טימ

 ןּבעגרעּביא ךעלטקניּפ ןפרַאד עכלעוו ,עקיֿכַארּפשרעסױא ןוא עקיֿכ

 .רַאפ יד .וו"זַאא "ןגירשעגסיוא ,טלייצרעד ,טגָאזעגג טרעװ סָאװ ,סָאד

 -עּביא ןטימ ךייר (רעטקעריד רעדָא רעטריטיצ ַאזַא ןופ גנודניּב
 (דייר סראטיוא םעד לֵאפ םעד ןיא טסייה רעכלעוו) טסקעטנָאק ןקיר
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 .רדס-רעטרעוו ןוא עיצַאנָאטניא ןופ ףליה רעד טימ רָאפ טמוק

 רעטרעװ יד ייּב עיציזַאּפַא סלַא ןעמוק ןעק דיר עטריטיצ

 טּפָא טרעוו "ָאװק סוטאטס, קירדסיוא רעד :ל"גדא "סיזעט ,עגַארפ ,טרָאװ,
 .ןדישרַאפ ןרעוװו ןענַאטשרַאפ ןעק ?סנייז ןרעדעי; סיזעט רעד ;טצונַאּב

 .רעטרעװ רעטריוװיטנַאטסּבוס סלַא ןעמוק ןעק דייר עטריטיצ .1
 :עמַאמ-םלוע.לש-ונוּבר יוא, ןפיט-.ןפיט ַא סױרַא טזָאל ... :טפעהַאּב

 .(ע"ש) "! עיירטעג-עקיצרַאה-עסיז

 ,תמא ,ןעמּוק סָאװ ,סעזַארפ עֿכלעזַא ךיוא ןרעהעג רעהַא 2

 ןַא זיא "סייו, :רעכיּב-קיטַאמַארג ןיא יװ ,ןּבעל ןיא ױזַא טשינ רָאּפ

 זיא סייוו, 'לגרפ ;ּברעװדַא ןַא זיא ?סייוו; טרָאװ סָאד=) ּברעװדַא

 ָן5 ַא טימ ךיז טּביירש "ןגָאזּפָא; ;(טריסיצ טשינ זיא "סייוו; ּוװ ,"יינש

 ןטייו ַא ףיוא ןדער וצ טניד סָאװ ,טַארַאּפַא ַאזַא טסייה "ןָאפעלעט;

 גנוריטיצ ןייק ּוװ ,". ..טַארַאּפַא ַאזַא זיא ןָאפעלעט א; ןילגרפ) ךלהמי

 "ריזח, רעטשרע רעד ;"?'ריזח,; ריזח ַא טסייה סָאװרַאפ, ;(ָאטשינ ןיא

 ךַאז ַא ןופ ןעמָאנ א ,ךַארּפש רעד ןיא לַאמרָאנ ןיא'ס יוװ ,ָאד זיא

 "ריזח; רעטייוצ רעד ,רָאפ טשינ ןטייהרעדנוזַאּב ענייק טלעטש ןוא

 טשינ ,ןעמָאנ םעד ןופ ןעמָאנ סלַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,סױרַא ָאד טערט

 ןייז ןופ רעטערטרַאפ סלַא רָאנ ,גנולעטשרָאפ א ןופ רעטערטרַאפ סלַא

 .דנַאטשַאּב ןֿכעלגנַאלק םענעגייא

 ָאד .א"א קרעװ ןופ ןעמענ ךױא טרעהעג דײר עטריטיצ וצ 3

 ױזַא ףיוא ןיוש ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ ןדײשרעטנוא רעּבָא ןעמ ףרַאד

 טשינ ןיטולחל ןיוש ךיז ןליפ ײז זַא ,ךַארּפש רעד ןיא טרעגריּבעגנײא ליפ

 םעד יסיּפ לטָאמ; טםנעײל רע :'לגרֿפ .ןטנעמעלע עדמערפ ןײק רַאּפ

 .ארמנ טנרעל .רע ,'יטנזז

 גנורימיצ ןשיװצ ץענערג ןפיוא םײטש סָאװ ,עירָאגעטַאק א ךָאנ .874

 ןעניד סָאװ ,רעטרעװ ןופ ץונַאּב רעד זיא ,ץונַאּב-ךַארּפש ןשינַאגרָא ןוא

 מָא :רעגײטש ַאזַא ףיױא ,'ןסײה, םרָאװ םיּב ,ןעמענ-ןגײא ןײק רַאֿפ טשינ

 סָאד טָא ;(גנַאעג רעתמא זיא גנַאזעג רעד טָא) !ןעגנזעג טפײה סָאד

 ?רלַאּב ריד ײּב טסײה

 ןּבָאה ָאד םירָאװ ,גנונײשרעד-ץענערג ַא רַאפ סע טכַארטַאּב ךיא

 .רַאפ ;טרָאװ ןטריטיצ ןופ םײז עכעלגנַאלק יד רָאנ טשינ ןעניז ןיא רימ

 .רעסיוא ףױא רעדָא ןדמערפ ַא ףױא טרָאװ עשידײ סָאד ָאד ןטײּב

 *"עשינַאגרָא ןײק זיא ךָאד ןוא ,םשינ ןעמ ןעק ןעגנַאלק עקיכַארּפש



 טסײה סָאד, 'לגרפ ;ָאטשינ 'טסײה, םימ םרָאװ ןטרימיצ ןופ גנודניּברַאפ

 ,יִלדלַאֹּב ןרעװ קיטראפ םעװ סָאד, ןּוא "!דלַאּב ריד ײּב

 רעד טימ תונֿכשּב ךעלנייועג ךיז טלעטש דיר עטריטיצ 85

 יד בוא .דייר ןיא יז ןסילשנייא םוצ טניד סָאװ ,עּפורגרעטרעװ

 עשיטסירעטקַארַאכ ַא טמוק ,דיײר סרָאטױא ןכָאנ טמוק דייר עטריטיצ

 .ילּפמָאק ַא טמוק--דייר סרָאטיױא ןרַאפ ּביוא ;טקנוּפיײװצ ןופ עיצַאנָאטניא

 טרעוװ דייר רעטריטיצ רעד ןופ עיצַאנָאטניא יד :עיצַאנָאטניא ערעטריצ

 : ּביצ .דייר סרָאטױא ןפיוא ןגָארטעגרעּבירַא לָאמטּפָא

 טּבײירש יוזַא--טגערפעג יז רע'ט ?סעמרַאװ ןסעגעג ןיוש טסָאה וד

 :ױזַא סע ךיז טגָאז ןגָאז רעּבָא ,ךיז

 !טגערפעג יז רע'ט ,סעמרַאװ ןסעגעג ןיוש טסָאה וד

 יִז טנכער ,סרָאטױא ןרַאפ טמוק דייר עטריטיצ יד ןעוו 6

  ,רדס-רעטרעװ ןופ טֿכיזניה ןיא דייר סרָאטױא ןיא "טרָא, ןַא רַאפ ךיז

 .טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןָא ךיז טּבייה דייר סרָאטױא םעד .היד

 שידיי ןיא טנעמעלע רעקיכַארּפשדמערּפ טרָאס רעדנַא ןַא 7

 טשינ ,טסקעט (ןשיערּבעה ןטסטפָאמַא) ןדמערפ ַא ןופ ץונַאּב רעד זיא

 עלעדנעמ רמָא :שטיײטרַאפ ןשידיי ןייז טימ לעלַארַאּפ רָאנ ,ןטריטיצ סלַא

 --בוט יּכ 'הל ּודֹוה ;(.רּבַא) םירפס-רֿכומ עלעדנעמ טגָאז ,םירפס-רֿכומ

 ןופ זַא ,ךיז טיײיטשרַאפ .(ע"ש) טוג זיא ױזַא ,טריפ טָאג ױזַא יו

 טסקעט  רעקיכַארּפשדמערּפ רעד ןעק טקנוּפדנַאטש ןֿכעלֿכַארּפש-שידיי

 ןוא רעד ןיא זַא ,ןריטַאטסנָאק רָאנ ףרַאד עמ ;ןרעװ טריזילַאנַא טשינ

 ,קירדסיוא ןקיֿכַארּפשדמערפ ַא טימ ןעמונרַאפ לייט ַא זיא עזַארפ רעד

 .עיצַאנָאטניא ַאזַא ןוא ַאזַא טָאה רעכלעװ

 :ַאגרָא ןַא רַאפ ןטלַאה בור סָאד ןעמ ףרַאד סעיצקעירעטניא 8

 :טְסּוװַאּב טכַארּבעגסױרַא ןרעוװ ייז ןעוו תוחּפה-לֿכל ,דייר ןופ לייט ןשינ

 יד יװ ,ןרעטנָאלּפ טשינ רעּבָא ףרַאד עמ .קידנליוו.טשינ טשינ ,קיניז

 עטצעל יד ,ןעגנוכַאמכָאנ-גנַאלק ןוא סעיצקעירעטניא ,קיטַאמַארג עטלַא
 ןסיירנײרַא ךיז ןענעק ייז שטָאכ ,טנעמעלע ןקיֿכַארּפשרעסיױא ןַא ןדליּב

 "אוניא רעדָא ּברעװדַא ןַא ןופ "טכער יד טימ, לָאמטּפָא ,דייר ןיא

 טעּבלוּבעג ןוא לשעלפ סָאד ןרעדנַא םעד רענייא ןּבעגעגרעּביא ...:טנַאיר

 וגער ַא ןוא ;(ע"ש) ןיירַא ליומ ןיא ךיילג לזלעה םעגופ ללֹוּב-לֹוּב-לוּב

 8  ,(ּבייל ינַאכ) ןייג ןָא-טּבײה ּפָארט-ּפירט ּפ;רט-ּפירט ןיירלרעּפ



 :ָאטרָא ןוא קיטענָאפ ןופ םיקרּפישָאר
 ןעגנוקרעמנָא עשיפַארג

 גנורעדילג ,גנורעדילגדייר עשיטענָאפ 1
 טסקעט ןכעלטפירש ןופ

 :דייר ןופ גנורעדילג עשיטַאמַארג יד ןעזעג ןּבָאה רימ .9
 ךייר יד ךיז טרעדילג שיטענָאפ .עמעפרָאמ--טרָאװ--טפעהַאּב--עזַארפ
 עשידָאלעמ.שימטיר) ךיוא קיטענָאפ וצ טרעהעג עזַארּפ .שרעדנַא
 ַא ןופ) "רעקיטש , ףיוא ךיז טרעדילג עזַארפ ַא רעּבָא ,(טײהצנַאג
 קיטש ַא ;(ל"גדא עיצַאנָאטניא-עמָאק ַא זיּב ל"גדא עיצַאנָאטניא-עמָאק
 ןפַארט ףיוא טקַאט ַא ,(טנעצקַא ןייא םורַא טריּפורג) "ןטקַאט, ףיוא
 ןעגנַאלק ףיױא ףַארט ַא ,(גנומעטָאסױא ןייא רַאפ טדערעגסױרַא)
 .(דייר ןופ טנעמעלע רעשיטענָאפ)

 .רעקיטש ייווצ -- "ןעלקניפ טימ טעזעגנָא -- חומ רעד; :.ּפשייּב
 רעד .ןעלקניפ טימ--טעזעגנָא :ןטקַאט ייווצ ןופ טיײטשַאּב עטייווצ יד
 ,טעז--(טקעלַאיד ןיימ טיול) יג--נָא :ןפַארט יירד ןופ--טקַאט רעטשרע
 .ןעגנַאלק 7 ןופ ןוא

 (רעטקורדעג) רעֿכעלטּפירש ַא ךיז טרעדילג שרעדנַא ךָאנ .0

 עזַארפ יװ סעידַאטס ערעֿכעה ךָאנ ןַארַאפ ָאד ןענעז ,סגטשרע .טסקעט
 טרָאװ ַא "רעטרעװ, ןופ טײטשַאּב עזַארפ ַא ,(ל"גדא לטיּפַאק ,ץַאזּפָא)
 ,טסקעט לייט ַאזַא .ה.ד) טרָאװ שיפַארגָאטרָא ןַא .תויתוא ןופ טײטשַאּב
 טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ ןוא טנעָאנ ךיז ןשיװצ ןענעז תויתוא עלַא ּוװ
 :סָאװ; ,סע טפור עמ יװ ,רעדָא ,טסקעט ןלייט עקימורַא יד ןופ
 .ּב.צ ,ןשיטַאמַארג טימ ןעמַאזוצ טּפָא טלַאּפ ("רעדנוזַאּב ךיז טּביירש

 ..ןפַאלקש יװ רעװ עלַא ריא ףיוא טייטש
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 ןופ רעטרעװ לפיו ,"רעטרעוו ענעּבירשעג ליפ ױזַא זיא ָאד

 זיא "יו, ,טרָאװ רעדנוזַאּב ַא זיא "ףיוא,;) טקנוּפדנַאטש ןֿכעלכַארּפש

 טייגעצ טפירש יד ןעוו ,ןלַאפ רעּבָא ןַארַאפ .(וו"זַאא טרָאװ רעדנוזַאּב ַא

 : :ךַארּפש רעד טימ ךיז

 .יירד ,טגָאט סע, :ערעדנוװַאּב סלַא ןּבירשעג טרעװ טרָאװ ןייא

 רעּבָאטקָא ,טנװֶא ןיאי :ןעמ טּביײרש לָאמַא .'טֿכַא קיצפופ טרעדנוה

 ,טנװָאניא, :רעּבָא רעסעּב ;"טניירפ עטוג ,תּבש גנוע ,עיצולָאװער

 ?טניירפעטוג ,תּבש-גנוע ,עיצולָאװער-רעּבָאטקָא

 ףיױא ןעװ רָאנ ;ל"גדא "וטסעװ ,וטסכַאמ, טּביירש עמ ,1

 ."וד טסכַאמ, ןעמ טּביירש ,טנעצקַא ןַא זיא "וד,

 ןּביירש וצ זיירג ןטפָא םעד ןגעק לוש ןיא טפמעק עמ ןעו ,9
 ףרַאד ,'טסע ןַא ,רעמוא ןַא; טרעקרַאפ רעדָא ;טעּברַאנ ַא ,ןזיינ ַא;

 טשינ ,"ןזיינ ַא/ טשינ ךיז טרעה'ס) רעהעג םוצ טשינ ןרילעּפַא ןעמ

 רעשיסקעל רעדָא רעשיטַאמַארג רעד וצ רָאנ ,('ןזַײנַא, רָאנ ,?ןזייא ןַא;

 / .("רעמוא רעד .טעּברַאנ יד ,ןזיינ רעד, ָאטשינ) טרָאװ ןופ רוטַאנ

 ךַארּפש עקידעּבעל יד סָאװ ,סרוסער ַא ךָאנ טָאה טפירש יד 3

 ,ןלייטרעטרעוו רעדָא רעטרעװ ןשיוװצ ( ;) לכירטשדניּב--טשינ טגָאמרַאפי

 ּבױא ,טרָאװ ןטצעזעגפיונוצ ןדעי ןּבײרש וצ ןרידנעמָאקער ףרַאד עמ

 רעוװש ןוא גנַאל וצ .ּב.צ ,םעװקַאּב טשינ סע זיא לָאמַא) ןעמַאזוצ טשינ

 -ןושח ,"עיצולָאװער-רעּבָאטקָא, :לֿכירטשדניּב ַא טימ זיא ,(ןענעייל םוצ

 לייו ,ןענעייל םייּב טקירעװשרַאפ רשפא טלָאװ "געטנוושח,) "געט

 | .(ץַאזפיונוצ רענעטלעז א זיא'ס
 .ָאסנָאק עלעּפָאמ ןײק ןּבײרש םשינ ןעמעננָא טעװ עמ ּבױא .4

 רעטמײרּב ןעמענ ןומ ןעמ םעװ ,(915) ןצַאזפינוצ ײּב וליפַא ןטנַאנ

 רעּבָא ,"לײטמָאטש, רעסעּב) 'לײט-טָאטש, :לכירטשדניּב סָאד ןדנעװנָא

 .ליגדא 'קיעפ.ףיױק, ,(קידנַאטשרַאפ טשינ ןעװעג טלָאװ 'לײטָאטש.

 .דניּב ,האל-ענייפ .ןעמענ-ןָאזרעּפ עלעּפָאט יב טרנעװעגנָא טרעװ ךירטשדניּב

 ןטפעהַאּב.-רעטרעװ ןופ גנוריװיטנַאטסּבוס ײּב טדנעװעננָא םרעװ ךירטש

 .גלָאפ א ןופ טּבעל רע :(סעקּפַאל ףױא ןרעװ ןטיּברַאפ לָאמַא ןעק רע}

 ךירטשדניּב .'גנַאג 8 ךימ גלָאפ; 8 ןופ טּבעל רע רעדָא ,גנַאגיַש-ךימ

 *טכיש .זָארג, ןיא ,ןדנַאטשמוא עשיפַארג ןר ּבילוצ ,טדנעװעגנָא טרעװ

 ,ל"גדא יּבוש.זָאלג, ,(זמסואװצד טכאמענ סע טלָאװ םשינא)}

 עֿכלעוַא ןיא ,(') ףָארטסָאּפַא ןַא טצונַאּב ךָאנ טרעװ רעטייוו 5

 םוצ ןָא ךיז טסילש ןוא טצריקרַאפ טרעװ טרָאװ ַא ןעװ ,ןלַאפ



 טקשה

 -- ם8ס .יד-

 רעּבָא טּבײירש עמ .ןעמענ רע'ט ,זיא'ס ,ייג'כ :טרָאװ ןקידרעטייוו

 -רַאפ ןיא ָאד -- (םיא טָאה) ?טּפַאכעג ןטָאה עמ; ,(םעד ףיוא) "ןפיוא

 -ָאּפַא םעד ןפרַאװּפָא טגעמעג טלָאװ עמ .טרָאװ עטייווצ סָאד טצריק
 :קידנַאטשרַאפ טשינ ןייז ןעק םיא ןָא ּוװ ,ןלַאפ ןיא ץוחַא ,ףָארטס

 .(ןליוּפ ןיא עקינייא ןיוש ןּביירש ױזַא) "ייגכ,

 'םייּב רָאפ טמוק טסקעט ןופ גנורעדילג עֿכעלטסניק ַא 6

 "יּברעד .רעטייוצ רעד ףיוא הרוש ןייא ןופ טרָאװ ַא ןגָארטרעּבירַא

 ןגָארטרעּבירַא :םענייא ץוחַא ,ןייז טשינ םיללּכ-ץענערגַאּב ענייק ןפרַאד
 לָאז'ס = רעקיטכיר) ןענעייל סָאד ןקירעוװשרַאפ טשינ לָאז'ס זַא ,יױזַא

 טקירעוװשרַאפ גנוגָארטרעּבירַא עדעי םירָאװ ,ןקירעוװשרַאפ לַאמינימ

 ,ןעניימ ,קעוױַא :ןגָארטרעּבירַא טשינ רָאט עמ זַא ,זיא רָאלק .(לסיּבַא
 +(רעּבירַא ןעמ טגָארט שיטקַאפ ןוא) רעּבָא געמ עמ ;סעקש-זעטס

 בו ,לשיט ,ןליָאמ ןגעװ טדערעגּפָא ןיוש) טפע-רט ,טס-לָאז .קעװיַא

 .(ןטלַאהעגסיױא זיא גנולייט-ןפַארט יד

 ,ןעמ ןעק ןפַארט עצנַאג ָאקװד ןגָארטוצרעּבירַא גנורעדָאפ רעד ןגעקטנַא

 :עקיטײנטשינ טימ ןײלַא ךיז ןקיטסעלַאּב טשינ) תונעמ עלעיּפיצנירּפ ץוהַא

 טקירעװשרַאפ גנגָארטרעּבירַא ַאזַא וליּפַא זַא ,ןזײװנָא ךָאנ ,(ןטײקירעװש

 :טסקעמ ןטקורדעג ַא ןופ ליּפשײּב ַא ןיא טָא .ןענעײל סָאד לָאמטפָא

 א רַאפ ןָא סע רימ ןעמענ ,רַאפפ הרוש ףוס ןיא קידנעעז ."ןקיּב-רַאּפ,

 ןסײװ ,"קיּבכ, ךָאנרעד קידנעעזרעד ,טנעצקַא ןא ןָא ןענעײל ןוא סקיפערּפ

 .רעּביא ןוא ּבײהנָא םוצ ןרעקמוא ךיז ןומ ןוא ,זיא סָאד סָאװ ,טשינ ריִמ

 טל ָאד ןגָארמרעּבירא ןעװעג ןוש טלָאװ רעסעּב .שרעדנַא ןענעײל

 .,גנוגָארטרעּבירַא "רערשּכ, ןופ ליּפשײּב ַא ךָאנ ."קי-ּברַאּפ, -- סעמעּפרָאמ

 טנײה ."עקידרעט-עמכַאס, :ןענעײל םיּב ןנעװטסעדנופ טקירעװשרַאפ סָאװ

 -רעּבירַא ןוא עיציזָאּפערּפ ַא הרוש ןײא ףױא ןזָאל זַא ,ןזײװנָא ןעמ ןעק

 יאדװא ךָאד טרעװרַאּפ לַאפגױּב םעד הרוש רערעדנַא רעד ףיוא "ןגָארט

 .ןענעײל סָאד לָאמטּפָא ךױא סע טקירעװשרַאפ ךָאד ןוא ,טשינ רענײק

 --גָארטרעּבירַא ענײק ללּכ ןטרילומרָאפ ןּבױא םעד ץוחַא ןפרַאד ,ָאזלַא

 םקנופ ַא טלַאהטנַא עיפַארגָאטרָא עשיטעװָאס יד) ןריטסיזקע טשינ םיללּכ

 .(ןגָארטרעּביא ןופ םײהײרּפ ןגעװ

 -עּבעל וצ ץַאזנגעק ןיא ,רשפא ןעמ ףרַאד םפירש וצ עגונב 7

 ףופ) 'זעטניס, ןגעװ רָאנ ,'גנרעדילג, ןגעװ טשינ ןדער ,דײר רעקיד



 יע מע

 טנעצקַא ,עיצַאנָאטניא 2

 םערָא רעיז טפירש רעד ןיא טרעװ  עיצַאנַאטניא יד 8

 .לעטשּפָא ןופ ץונַאּבב עיצַאוטקנּפ ןופ םיללּכ ןייק .טלעטשעגרָאפ
 טשינ ךָאנ ,טסּוװַאּב זיא רימ לפיו ףיױא ,ןענעז שידיי ןיא (סנֿכײצ

 טימ ,דנַאּברַאפנטַאר ןיא ,ןָא ךיז ןעמ טריפ שיטקַאפ .טעּברַאעגסױא

 ףיוא קיטייצנייא טדנירגעג ןזיא עקיזָאד יד .עיצַאוטקנוּפ רעשיסור רעד

 ןשיטַאמַארג ןוא (עיצַאנָאטניא יד ןעלגיּפשּפָא) ןשיטענָאפ : ןפיצנירּפ ייווצ

 ןצַאז ןופ רקיע רעד ןוא רעטרעװ יד ןופ גנּויצ יד ןענעכײצַאּב}

 .(ןטפעהַאּב ןוא
 .טנֿכײצַאּב טשינ לַאמרָאנ טרעװ טנעצקַא רעשיגָאל רעד .9

 טימ רעדָא (') ןֿכײצ:טנעצקַא ןַא טימ םיא ןעמ טנכיײצַאּב טיונ רַאפ

 -רָאװעצ ,טפירש ערעּבערג ,טרָאװ ןרעטנוא עיניל ַא) "גנוֿכיירטשרעטנואמ

 .(תויתוא ענעפ
 .ביװ ןופ ןמיס א רַאפ גנוכײרטשרעטנּוא טצונַאּב עמ ,סנקירעּביא

 יד טמוקַאּב דײר רעקידעּבעל רעד ןיא ןעװ ,טלָאמעד וליפא םײקיט

 ,טנעצקא ןשיגָאל ןיא קירדסיוא ןײק םשינ םייקיטכיוװ

 -ַאֹּב טשינ ךעלטפירש טרעװ טםנעצקַא רעשיגָאל רעד סָאװ ,סָאד

 טרעװ רדרע ליפוצ, ; ,ּפשיײּב .ןטײקיטײדײװצ וצ לָאמַא טריפ ,טנכיצ

 ןענעײל וצ ךעלריטַאנ זיא'ס .(ץיטָאנ ַא ןופ לּפעק ַא ,'סעמע,) "ןעמונעגּפָא

 םִא םמענ עמ זַא ,סע טסײה טלָאמעד ,'דרע, ףױא טנעצקַא ןטימ

 טנײמעג רעּבָא טָאה רָאטױא רעד ;רעקינײװ ןעמענּפָא ףרַאד עמ ,ליפוצ

 ,םיפוגילעב יד ײּב זַא ,ןגָאז קידנלעװ ,ףעמונעגּפָאי ףיױוא טנעצקא םער

 .ּפָא לײט א ןעמ טמענ ,ררע ליפוצ ןּבָאה סָאװ

 :טנעצקַא ןשידיי ןופ ןצעזעג עקינייא .0
 ןפיוא טנעצקַא רעד טמוק טרָאװ ןקיטיײיטַאּב ןֿכַאפנייא ןַא ןיא

 סָאד ,סנקירעּביא ;ןפַארטלצרָאװ יד ןופ םענייא ףיוא--רעיונעג) לצרָאװ

 .(קיפַארטניײא לצרָאװ רעד זיא בור
 טימ (רעקיפַארטרעמ ַא) לצרָאװ רעקיּבלעז רעד טמוק לָאמַא

 .רעּביא) סערַאילָאטס-רעילָאטס ,םינלזגןלזג :גנוריטנעצקַא יילרעייווצ

 | .(גנוריטנעצקַא

 ,לַארטַאעט) לַא--:טריטנעצקַא קידנעטש ןענעז ןסקיפוס עקיזָאד יד

 יי-- ,(םזינומָאק) םזי-- ,(רוטקורטס) רּו-- ,(טנַאסרוק) טנַא-- ,(לַאמרָאפ

 (טנעגילעטניא) טנע-- ,(ןרידנעמָאקער) רי--,(טסינישַאמ) טסי-- ,(יירעקעּב)
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 .ןסקיפוס.טֿכַארַאפ יד ןופ לייט רעסיורג ַא ךיוא ,ערעדנַא עקינייא ןואי
 ןסקיפוס עטרימנעצקַא יד ןופ ײװצ ןעמוק םרָאװ ןײא ןיא ןעװ

 .ןריזילַאנָאיצַאנ--לַאנָאיצַאג :ןרעדנַא ןפיא םנעצקַא רעד טמוק

 ,-עציװ ,--רוא ,-מוא :טריטנעצקַא ןרעװ ןסקיפערּפ עקיזָאד יד

 .ןצַאזפיונוצ ןופ ץענערג ןפיא ןעײמטש ײז .א'א --פימש ,--רעמלע

 עקרַאטש ךיילג ייוצ טרָאװ ןייא טָאה ןלַאפ ענעטלעז ןיא
 ןּפיציטרַאּפ ,(טייהרעטנוזעג) טייהרע-- סקיפוס ןטימ רעטרעוו :ןטנעצקַא

 .ַאאא (ךעלגעממוא ,ןשַאװעגמוא) --מוא סקיפערּפ ןטימ .ַא"א

 ןפיוא בור סָאד טנעצקַא רעד טמוק טרָאװ ןטצעזעגפיונוצ ַא ןיא |
 ,לײטמיטשַאּב

 :ןצַאזפיוננוצ עלַאנָאיצַאנרעטניא (6 :ןעמַאנסױא עטסקיטכיװ יד
 ("טּפַאשנסיוװ-רעּפרעק,-=) עיגָאלָאיזיפ ,("רעּביירשטייו,-=) ףַארגעלעט
 .ל"גדא עיצקעסדיי :סעיצַאיװערּבַא עטריניּבמָאק (2 ;ל"גדא

 טנעצקַא רעד טמוק ,ןלײט-:טּפױה ןענעז ןלײמדנַאטשַאּב עדײּב ןעװ

 .(םיבלּכּבש.בלּכ) ערײּב ףיא רעדָא (עמַאמ:עטַאט) ןטײװצ ןפיוא

 .טנעצקַא םעד קידנעטש ךיז ףיוא טָאה ּבָאגוצ רעלַאּברעװ רעה

 טנעצקַא ןייק רָאג בור סָאד ןּבָאה רעטרעװ עקיפליהַאּב .1
 יד וצ רעדָא עקידרעירפ יד וצ ןָא שימטיר ךיז ןסילש ייז .טשיִנ
 "טקַאט, ןעמַאװצ טשינ ןלַאפ רעּבירעד) רעטרעװ עקידרעטייוװ
 .("טרָאװ, ןוא

 .טנכייצַאּב טשינ ךעלטפירש טרעוװ טרָאװ ןופ טנעצקַא רעד 2
 טנעצקַא רעשידיי רעד םירָאװ ,טשינ קילגמוא ןייק בור סָאד זיא סָאד
 טמוק'ס ןוא ,ןצעזעג עטסעפ ץנַאג ,ןעזעג סָאװ-רָאנ ןּבָאה רימ יװ ,טָאה

 טפירשנָא ןייא ןענעײל ןענעק לָאז עמ ,רָאפ טשינ לָאמנייק טעמּכ
 .ןטנעצקַא ענעדישרַאּפ טימ

 על'ערוטלוק יװ רעטרעװ עכלעזַא ןלעטשנגעק ןעמ ןעק ךעלטסניק

 .ןעמָאנרענעלקרַאפ עלער'וטלוק ןוא (וויטקעידַא}

 גנונעֿכײצַאּב.טשינ יד ּוו ,ךיז טכוד ,לַאפ רעקיצנייא רעד .3

 סלַאפנדעי רעדָא ןטייקיטיידייװצ וצ לָאמטפָא טריפ טנעצקַא ןופ
 ּבָאנוצ רעלַאּברעװ ַא ןעװ ,לַאפ רעד זיא ,ןענעייל סָאד טקירעװשרַאּפ
 אזַא (ַא'א "טימ ,רעטנוא;) עיציזָאּפערּפ ַא וצ ךעלנע שיטענָאפ זיא
 ("ןרעטש ,) "ןצענערג ענייז רעּביא טסקַאװ םזילַאטיּפַאק רעד, יו ,עזַארּפ
 :קָיילרעיײװצ ןענעייל ןעמ ןעק
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 --"רעּביא,) ןצענערג | ענייז רעּביא | טסקַאװ | םזילַאטיּפַאק רעד (1
 | .(עיציזָאּפערּפ

 / --"רעּביא;) ןצענערג ענייז | רעּביטסקַאװ | םזילַאטיּפַאק רעד (2

 טא ,(ּבָאגוצ רעלַאּברעװ

 6 ,םעד ךרוד לָאמַא ןעמ ןעק טיײקיטײדײװצ עקיזָאד יד ןדײמסױא

 ףךרוד ּברעװ ןשינכש ןטימ ןדניּברַאפ ּבָאגוצ ןלַאּברעװ םעד לָאז עמ סָאװ
 ךיז ןעמ ןזיא ױזַא .('רעביא.טסקאװ םזילַאטיּפַאק רעד, ךירטשדניּב א

 / םָאוצ רעלַאּברעװ רעד ןעװ ,רָאנ טליג סָאד רעּבָא ,ןלױּפ ןיא גהונ

 / מײטשרַאפ ,טלָאװ לטימ רעטסלַאנָאיצַאר רעד .ּברעװ ןטימ תונכשּב םײטש

 : .טנעצקַא םעד ןלַאפ עכלעזא ןיא ןענעכײצַאּב ןעװעג ,ךיז

 : בַאטשכוּב גנַאלק

 / שיפַארג ;גנַאלק זיא דייר ןופ טנעמעלע רעשיטענָאפ 4
 7 ,ּבַאטשֿכוּב םיא טֿפערּפשטנַא

 :ןטנַאנָאסנָאק ןיא ןלַאקָאװ ףיוא ןעמ טלייט ןעגנַאלק-ךַארּפש .8
 עטײװצ יד ,ליומ ןטנפעעג ַא טימ טדערעגסױרַא ןרעװ עטשרע יד
 ײסַאלק ןטנַאנָאסנָאק יד .לױמ ןטֿכַאמרַאפ רעדָא ןטנפעעג:ּבלַאה ַא טימ
 :ױזַא ךָאנ ןעמ טריציפ

 | 2. | יןעמוג-גנוצ | עלידנפיל
 3 | ןעגנַאלק ן"
 גייען טעג יב

 3 ןפ 2 עליאט 3 קי בן

 עפמוד| ןק| -+- | ן*} :
 טמאכהאאטנאנקיהישקארפערטטת םצימ רעותיומר יע הטמשחומש|  .:ועמועמעשצעטמועקשרהק םאנאגאטנצמ6 -גונארשבטאטניקיגננארצנעגטנשטצח 32 עקיסיירפיוא =

 יו ןיו)
 9ּפמוד : - ןטַאקירּפַא צ

 /.צסאקשצשז שא .עגפיונוצ) |9
 עקיכליה : ןשזד| זד| | ; (עטצעז

 עּפמוד פ ו |
 : : =  ףקטשואראשעא עקיּבייר א

 6 עקיֿכליה ה = שז | ו |װ צ
 א א | 4

 6 ן} :
 / יז לה שש
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 ןיא יו ,ןטנַאנָאסנָאק (עטריזילַאטַאלַאּפ) עכייוו ךָאנ ןַארַאפ ,6

 ו .?ינעטַאג, ?עקלַאילפ

 .טָאי טסייה (יוּב ,יַאמ ,רָאי ,םי) } גנַאלק רעד

 .-ָאװ עטמיטשַאּבמוא , ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד ןלַאקָאװ ןשיוװצ .7
 קידנעטש) טּפָא רָאפ ןעמוק יז ;ו ,י ,ע .ָא ,ַא טשינ .ה .ד ,"ןלַאק

 תויתוא יד ןופ רענייא טימ טנֿכײצַאּב ןרעװ רעּבָא ,(טריטנעצקַא טשינ

 .ע טימ בור סָאד ,ןלַאקָאװ ?עטמיטשַאּב, רַאפ

 ןעמ טפור (יִא) יו ,(יֵא) יי ,יע) יי סעּפורגןעגנַאלק יד .8 |

 .ןעגנָאטפיד
 רעקיטרַאנדישרַאפ ליפ ןענעז ךַארּפש רעד ןופ ןעגנאלק יד .9

 יד ךעלטקניּפ ןענכײצַאּב .תיּבףלַא ןופ תויתוא קילדנעצ רָאּפ יד רעדײא
 זיא םעד ץוחַא .ךעלגעממוא טפירש רעכעלנײװעג רעד ןיא זיא ןעגנַאלק
 .צעפס ןָא (סנצעמע ײס ,ענעגײא ײס) דײר יד ןריזילַאנא וצ ךעלגעממוא

 ןײז טשינ ןעק'ס סָאװרַאּפ ,הּביס עטשרע יד זיא סָאד .ןטַארַאּפַא עלע
 .((טדער עמ יװ ןּבײרש) טפירש עשיטענָאפ קידנעטשלופ ןיק

 רַאפ ,ןֿכַארּפש ערעדנַא יװ ,רָאפ.טלעטש ךַארּפש עשידיי יד .0

 .קיטענָאּפ ןיא ייס רעטנוא ךיז ןדייש ןטקעלַאיד יד .ןטקעלַאיד ענעדיש

 רַאפ ענעי ןענעֿכער טשינ ּבױא) קיטַאמַארג ןיא ייס ,קיסקעל ןיא ייס

 'נוא רעד זיא ,ןטיקנדישרַאפ עשיטענַאפ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןטייקנדיש

 (רעטסנעלק עמַאס רעד רשפא קיטַאמַארג ןיא דיישרע)

 .ייֵנְּפִא עשיטקַאּפ קידנרירָאנגיא) לעיּפיצנירּפ זיא טפירש יד .1

 ןופ ּפיצנירּפ רעשיטקעלַאידרעטנוא,) ןטקעלַאיד עלַא רַאפ ענייא (ןעגנוג

 .נוזַאּב ליפ ױזַא ןייז לָא"ס .טשינ ןליוו רימ לפיוו ףיוא .('טפירש

 ,תוּביס יד ןופ ענייא סָאד זיא -- ןטקעלַאיד לפיוו ,ןגיילסיוא ערעד

 .טפירש עשיטענָאּפ ןייק ןייז טשינ ןעק'ס סָאװרַאפ

 .ַארעטיל רעכעלטײהניא; רעװיטקיפ ַא ןגנעװ ןדער ןעק עֿפ .2

 .טנַא יד ,וניהד .טפירש רעד םיול ןטסָאמעגנָא ,'ךַארּפשסױא רעשיר

 =צנעװנָאק ןעמ ןעק ם שילוּפ - ש .רקוא -- 0 .ומיל "םעטסיס-ןעגנוכערּפש

 ,רעזנוא ןיא טנכײצַאּב םרעװ יז לײװ) "0 רעשירַארעטיל, ןפור לענָא

 .רקוא--6} שיװטיל; םעטסיס-ןעגנוכערּפשטנַא יד 1('ָא, טפירש רעקיטנײה

 ,!(יוו .רגָאמרָא "ס} רעשירַארעטיל; ןפור ןעמ ןעק '0} .ליופ- )1

 ,קיטַאמַארג רעד ןיא טלעטשעג ךיז ךיא ּבָאה געװ םעד ףַא .ח"זַא א

 "רעדירּב--רעדורּב, ןיא טםײּברעּביא ןשילַאקָאװ ןגעװ רענײטשַא קידנדער

 (19) : קיטַאמַארג עשידיי



 א 00

 ןופ סעקיטַאמַארג לעלַארַאּפ ןעױּב טוומעג רימ ןטלָאװ טשינא .ל"גדא
 .ןטקעלאיר ענעדישרַאפ

 ןַארַאפ .לַאקַאװ א רָאפ ךעלנייועג טמוק ףַארט ןדעי ןיא 3

 נ ,ל ןטלַאהטנַא סָאװ ,ןפַארט ןענעז סָאד--ןלַאקָאװ ןָא ןפַארט רעּבָא
 .ב.צ ,ףַארט ַא ןדליּב וצ חוּכּב ןײלַא ןענעז סָאװ ,((ר ,מ רענעטלעז)
 טסייה נ ,ל ַאוַא .("ןּבָאה, ךיז טּביירש) "מּב--ָאה ,ןס--יוו ,לג--יופ,

 ,רעקיפַארט

 ,קידנֿכַאל ;ןליּפש ,ֿכַאל :ןטנַאנָאסנָאק עקיפַארט ןופ ןליּפשייּב

 יּבַאר ,ןרעּב.םהרבַא ;ןשטנעמ ,ןשיט ; ןגיוושעג ,ןפָארטעג }קידנליּפש

 ;ןוח ;ןֿכער ;ןצפופ ;סעפעג ןרעּבליז ;ןטוג םעד ; ןשטיװָאנ

 .ןטנֿכערַאּב ,ןטנגעג ,לדנקלָאװ ;לסילש ,לדייא ןלסעג ,לקנעּב

 ןיא) סיואףַארט רעטפָא רָאפ-ןעמוק ןטנַאנָאסנָאק עקיפַארט ,4
 םעד ,טנֿכערעג, :(ףַארט ןטימ ןיא) ןיאףַארט ךיוא רעּבָא ,(ףַארט ףוס
 ."סנטוג םעד ,סנשטנעמ

 .קיפַארט טשינ לָאמניק נ ,ל זיא לַאקָאװ ַא רַאפ .ס
 ,ךייז טםנעײק ,,טכַאנ:ןרעטש, ,"קיטרא-ןגײא ,) ןצַאזפיונוצ : ןעמַאנסיוא

 ן( םיא ךָאנ ןפיױל, ,'ןיהַא ןפיול) רעטרעװ ןופ שינעגעגַאּב ,('טכַא-ןרעטש;

 צ טמוק נ ,ל עקיפַארט טימ טרָאװ ַא וצ ןעװ ,זיא רעּבירעד

 רעייז נ ,ל ןרילרַאפ ,לַאקָאװ ַא טימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,סקיפוס ַא

 .(לּפָאג רענרעּבליז -- סעפעג ןרעּבליז ,ןעלדנַאה -- לדנַאה) טײקיפַארט

 עמ ןכלעװ ,ע גנַאלק רָעד נ ,ל ןרַאפ לַאפ ַאזַא ןיא טמוק לָאמטּפָא

 | : ּב.צ ,"ןיע-ריסנעּפמָאק, ןפור ןעק
 ,םוידנורעג ,לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד--עטשרע ,וויטיניפניא (}

 :ןעמַאנסיוא) ןענעֿכער ייז ,ןענעֿכער רימ ,ןענעכער--ןֿכער :נ ןקיפַארט ייּב

 ע-ריסנעּפמָאק רעד טמוק ל ןקיפארט ייּב רעּבָא ;(ןענרעל ,ןענװַאד
 ןעלעדנַאה, טשינ) קידנעלדנַאה ,ןעלדנַאה רימ ,ןעלדנַאה--לדנַאה :טשינ

 .("קידנעלעדנַאה

 "יב ,ויטַארַאּפמָאק ןופ גנודליּב ןוא עיצַאנילקעד-וויטקעידַא (2
 זיא רע ,םענעטָארעג א ,רענעטָארעג ַא -- ןטָארעג :7 ,נ1 עקיפַארט
 .רעלעדייא ךָאנ ,עלעדייא ןַא ,רעלעדייא ןַא--לדייא ,ריד ןופ רענעטָארעג

 :ןעמענּפָאטש ןופ נ-- סקיפוס ןטימ ןוויטקעידַא עקינייא -- םַאנסיוא
 ,"רענעדייז, רעּבָא ,רענערעּבלז, טשינ ,רענרעּבליז ַא -- ןרעּבליז
 | "רענדייז/ טשיג



 ,עלעסילש-לסילש :ל-טימ ןוימנַאטסּבוס ןופ ןעמענ-רענעלקרַאּפ (3

 .עלעקנעּב--לקנעּב

 טימ עמעט ַא ןופ טעדליּבעג ,גנו -- טימ ןוויטנַאטסּבוס (4

 .גנולדנַאה--לדנַאה רעּבָא ,גנונעדרָא--ןדרָא ,גנונעֿכער--ןֿכער :נ ןקיפַארט

 .ו"זַאא רענעצירד-ןציירד (5

 זיא ע* ריסנעּפמָאק ןופ טײהנזעװּפָא ןופ לַאּפ רעטנַאסערעטניא ַא

 "קיטרַאןגײא, יװ "טנװָאןטוג, רעדָא ןעװעג טלָאװ לַאמרָא;) "םנװָאנטוג

 .'ןענעבער, יװ "טנװָאנעטּונ, רעדָא

 טײקיפַארט ןגעוו םיללּכ יד קיטכיוו ןענעז קיטַאמַארג רַאפ .6

 קיפַארט-טשינ אקווד ןעוו ןוא קיּפַארט אקווד נ זיא ןעוו .ה.ד ,נ ןוֿפ

 טמוק נ רעקיפַארט סָאװ ,רַאפרעד קיטֿכװ זיא סָאד .(שיטנַאנַאסנָאק}

 רע טרעוװ ,קיפַארט ןייז טשינ ןעק רע ןעװ ןוא ,סקיפוס סלַא טּפָא
 .םע-- ,(ןשיטנַאנָאסנָאק) ן-- ,ןע-- ףיוא ןטיּברַאּפ

 ןטיּברַאפ טרעװו סע יװ ןעװ ,טזייו עלעּבַאט עקיזָאד יד 7

 :נ רעקיפַארט סקיפוס רעד
=( 2 1 

 ןע ןע ןע { לַאקָאװ ןטריטנעצקַא ךָאנ

 ןק יע 5 - ,תא ראי

 1 7 .ש ל ןקיפַארט ,מ ךָאנ

 1 עי קנ ,גנ ךָאנ

 ןטריטנעצקַא-טשינ ךָאנ
 סוד לַאקָאװ

 :ןטײטַאּב 3 ,2 1 ןרעפיצ יד
 ןופ סקיפוס סלַא ,סקיפוס-וויטיניפניא סּלַא 1 רעקיּפַארט 4

 קידנ-- ךיוא) סקיפוס-ּפיציטרַאּפ סלַא ,לָאצרעמ ןָאזרעּפ רעטירד-רעטשרע
 סלַא ,ןויטנַאטסּבוס ייּב סקיפוס-לָאצרעמ סלַא ,(סקיפוס-םוידנורעג סלַא
 .ןעמענּפָאטש ןופ ןוויטקעידַא ייּב סקיפוס-גנודליּבטרָאװ

 ןימ ןטשרע ןיא סקיפוס-וויטַאד-װיטַאקַא סלַא נ רעקיפַארט (9
 .ןויטקעידַא ןופ ןימ ןטירד ןיא סקיפוס-וויטַאד ןוא
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 = עכעלריילקער ייּב סקיפוס-וויסַאד-וװיטַאזוקַא סלַא נ רעקיפַארט (3

 .ןויטנַאטסּבוס
 ,ךיז טכַאד ,טמוק ןעמענ עכעלּבײװ ןופ סקיפוס סלַא ,נ רעקיּפַארט

 .טנעקעג טשינ טלָאװ רע ּוװ ,רעמרעװ עכלעוא ןיא טשינ לָאמנײק

 .קיפַארט ןייז
 | ! ןליּפשייּב 8

 יןעור -- ור ,ןעילּב -- ילֹּב :לַאקָאװ ןטריטנעצקַא ןַא ךָאנ

 | .ןעָארויּב--ָארויּב
 -יפניא -- םַאנסיוא) ,ןעייג--ייג ,ןעיוּב--יוּב :(גנָאטּפיד) טָאי ךָאנ

 : | .ןעײמרַא--ײמרַא ,("ןייז ,ןייג, ןוויטינ

 .רענעניצ--ןיצ ,ןענוז--ןוז ,ןענָאמ--ןָאמ :(ןשיטנַאנָאסנָאק) נ ךָאנ !

 -ןענעֿכער--ןֿכער : (ע- ריסנעּפמָאק ַא טמוק ייּברעד) נ ןקיפַארט ךָאנ

 .עמי--םי ,ןעמוק--םוק :מ ךָאנ

 -- לדנַאה +(טשיג טמוק ע: ריסנעּפמָאק ןייק) ל ןקיפַארט ךָאנ

 .ןעלמיה--למיה ,ןעלדנַאה
 ןעגנַאלק--גנַאלק ,ןעקנירט--קנירט :קנ ,גנ ךָאנ
 סעמרָאּפ-לָאצרעמ עכעלשידיײ-טשינ יד ןיא זיולּב--ר ןקיּפַארט ךָאנ

 לָאצנײא--רעכעלשירײ :(ל"גדא "רטַאעש, ןופ ל"גדא "ןערטנעצ ,ןערטַאעט,

 'סרעטַאעט, אליממ ןיוש לָאצרעמ ,ר ןקיפַארט-טשינ טימ ,"רעטאעט ,

 }קידנעװערָאה ,ןעװערָאה--עװערָאה :לַאקָאװ ןטריטנעצקַא-טשינ ךָאנ

 .(ןרידַאנ ייּב--וויטיניפניא סלַא) ןָאֿכע

 +םענעדלָאג ,םענייש ,םעיינ םעד ;() ןעָארג םעד -- ָארג (2

 .4) ןערטיכ ,ןקנַארק ,ןגנוי ,ןלעדייא ,ןמורק

 .ןענרהַא ,ןעניײטשפָאה ,ןעױטסלָאט--ױטסלָאט ,ןעָאסור--ָאסור (3
 .ןַאשַאמ ,ןגנילעש ,ןעלרעּב ,ןעמחנמ

 ץלַא ןיא זיא (ןויטנַאטסּבוס ןופ עיצַאנילקעד) עּפוװג עטירד יד
 דיא יז ּױװ ,קנ ,גנ טימ לַאפ םעד ץוחַא ,רעטשרע רעד וצ ךעלנע
 יןגנוי וצ :1 רעקיפַארט טּביײלּבס ּוװ ,.ה.ד ,רעטייווצ רעד וצ ךעלנע
 .?ןגנילעש ןגעוו, ,("גנוי, ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא ןופ)

 ןטיּברַאפ טרעװ לַאקָאװ ןטריטנעצקַא-טשינ ַא ךָאנ | רעקיּפַארט
 רעדָא עמעט-ּברעװ יד ןעװ ,רָאפ טמוק סָאד .(ןשיטנַאנָאסנָאק) } ףיוא
 .-(לַאקָאװ רעדנַא ןַא ןטלעז) ע טימ סיוא ךיז ןזָאל ןעמָאנןַאזרעּפ רעד

 .קיפַארט טשינ | רעד זיא "...ןעפניפ ,ןעריפ, רעטרעװ יד ןיא 9

 / .עיצַאלימיסַא ןופ טקודָארּפ סלֵא (} רָאפ טמוק מ רעקיפארמ .0
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 :ןסקיפוס עקיכארּפשדמערפ ןיא (2 ,םּפַאכ ,םּבָאה :| ןקיפַארט ןופ
 ,('םוזינומָאק ,םעזינומָאק, טשידיירַאפ םדערעגסױרַא טּפָא טרעװ) םזינומָאק
 --עמרָאפ :רעכעלשידײ ,(ןעמרָאּפ, .צרעמ) 'םרָאּפ, לָאמטּפָא טצונַאב עמי
 .סעמרָאפ:

 :רעטרעװדמערפ עטשידִיירַאפ טשינ ןיא רָאפ טמוק ר רעקיּפַארט
 ; ('רעּבָאּפָארּפװַאלג, טשידיירַאפ טדערעגסױרַא טּפָא טרעװ) "רּבָאּפָארּפװַאלג,
 ,רעטַאעט, - רעסעּב ל'גדא 'רטנעצ ,רטעמ ,רטַאעט, טָאטשנָא רעּבָא
 "רעטנעצ רע עש

 ןטנַאנָאטנָאק ןופ גנוקריוו עקיטייזנגעג 4
 ,טנַאנָאסנָאק רעפמוד ַא ןוא רעקיכליה ַא תונכשּב ןעמוק'ס ןעוו 1

 רעּפמוד רעד ,טרעקרַאפ ,רעדָא ,ּפמוד ךױא רעקיֿכליה רעד טרעוז
 טסייה ןטייװצ ןפיוא גנַאלק ןייא ןופ גנוקריוו ַאזַא .קיכליה טרעוװ
 רעטייװצ רעד טקריװ בור סָאד .(גנכעלנערַאפ) עיצַאילימיּסַא
 .208/==ט-|-גָאז : .ּפשייּב .טרעקרַאפ רענעטלעז ,ןטשרע ןפיוא טנַאנָאסנָאק
 .8)20880 ==ןיש-ןגָאז

 עיצאילימיס8 ןײק טמוק ,8 3 עמ: ברטסש ךיוא יװ ,װ ראפ

 .884901606ח םשינ ,ןענעפָאװטנַא :רָאּפ טשינ

 טריטסיזקע עיצַאילימיסַא רעזייוולייט רעקיזָאד רעד ץוחַא 2

 ַא ןוא רעּפמוד ַא ךיז ןפערשס ןעװ .עיצַאילימיסַא עלופ א ךָאנ
 ךיז ןדייש סָאװ .ה.ד) טרָאס ןקיּבלעז םענופ טנַאנָאסנָאק רעקיֿכליה
 (ל"גדא ּב|ּפ ,ט| ד .ּב.צ ,טײקיכליה רעד טימ רָאנ עקַאט רעטנוא
 164 --טך דער :םענייא ןיא ףיונוצ ןעגנַאלק עדייּב ךיז ןסיג טלָאמעד
 .09618 = ןטעּבךּפָא

 ןופ סוגפיונּוצ ןטושּפ ןדײשּפָא ןעמ ףרַאד עיצַאילימיסַא ןופ

 .(ז88{--ט- טֿכַארט ,46ז8146ז-=רעכייר--רעד : ןטנַאנָאסנָאק ענײאצלַא
 (ס--ד רעדָא) ס|ט ןופ סוגפיונוצ ַא ןקרעמנָא ךָאנ ףרַאד עמ

 ,(* צ ןיא (ז|צ) ס|צ ,(צ|ד) צב ט

 מ טימ ג ,(עלופ) ש טימ ס ןופ עיצַאילימיסַא ךָאנ ןַארַאפ 3
 .((3 טרעװ נ רעד-- עזייווליט) פ ,ּב טימ נ ,(עלופ}

 ייווצ ןיא ןעמ ףרַאד ןלַאפ ענעדישרַאפ יד ןריציפיסַאלק .4 |

 ײז לײװ ,42--6 טימ ןעגנונישרעד עשיגָאלַאנַא ףיוא ּפָא טשינ ךיז לעטש'כ (*

 .רָאפ טשינ סערעטניא ןשיפַארגָאטרָא ןייק ןלעטש |
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 ּױװ ,םעד טול ןוא ,ךיז טרילימיסַא סע סָאװ ,םעד טיול :ןעגנוטֿכיר
 .(ַא"א ,לצרָאװ ןוא סְקיפַא ןשיװצ ,רעטרעװ ןשיװצ) ךיז טרילימיסַא סע
 ןטימ רעטרעװ) (299 -- 996 טיײיז 'ז) .עלעּבַאט ַא ךיז טמוקַאּב ױזַא

 ,(ןגיילסיוא ענעמונעגנָא-טשינ ןטײטַאּב * ןֿכיײצ
 רעשיגָאלָאפרָאמ רעד ןעמונעגנָא ןיא טפירש ןיא .ס

 ךוא) עיצַאילימיסַאןעגנַאלק סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב רע ,טיצנירּפ

 עמ .טלגיּפשעגּפָא טשינ טפירש רעד  ןיא ןרעוו (ץַאזפיונוצ-ןעגנַאלק

 ,לסישסע ,רעמיצדָאּב ,ןזיירקקנַאּב ,וטסגָאז סָאװ ,יּבר רעד :טּבײרש
 ןעװעג טלָאװס יװ) טשינ ,(שיגָאלָאּפרָאמ) וו"זַאא טּבעלעג ,ןגָאזסױא
 / .,לסישע ,רעמיצָאּב ,ןזײרקנַאּב ,וטסקָאז ָאװ ,יּבר עד .:(שיטענָאפ
 .וו"זַאא טּפעלעג ,ןגָאזױא

 : ןעמַאנסיוא .6
 : ;שיטענָאפ ןעמ טּבײירש 1 סעקירּבור יד (
 ןּביײרש רעֿכיג ןעמ טעװ ('זָאללַאעדיא , יװ) ןעמזיגָאלָאענ רעּבָא

 .שיגָאלָאפרָאמ
 דנַאּברַאפ-ןטַאר ןיא ןעמ טּבײרש םו ןוא 01 סעקירּבור יד (2

 ,שיגָאלָאּפרָאמ--דנַאלסױא ןיא ,שיטענָאפ
 ,טזיורּב ,טזָאלּב וד :ןעמ טּבײרש 3 תקירּבור רעד ןיא (3

 .(שיטענָאפ טשינ ,שינָאלָאפרָאמ טשינ זיא'ס) וו"זַאא טזומ ,טזָאל ,טזייוו
 : רעטייוצ ןיא ט םעד ןרילרַאפ ט-- טימ ןּברעו עקינייא .7

 ,טסכַארט ,טסלָאװ ,(?ןטסלַאה ,(טֿכַא ךיא) טסכַא וד :טרַאװנגעג ןָאזרעּפ
 :רעּבָא ,א"א ּפָאטסֿכיר ,(;)ןטסֿפעלּפ ,(וטסלָאה ,וטסלָאװ ייֿכ) וטסלָאֿכ

 .שיטענָאפ גיילסיוא ַא"א ,טסטעלג ,טסטעּב ,טסטייּב וד
 רעד :וויטַאלרעּפוס ןיא טּפָא רָאפ-טמוק גנוניישרעד עקיּבלעז יד

 .פרָאמ) רעטסקישעג רעד ,('רעטסטרעטיּברַאפ , .פרָאמ) רעטסרעטיּברַאפ
 .לעודיווידניא ןענעז ןעגנוניישרעד עדייּב .רעטסשטנעּבעג ,("רעטסטקישעג,

 ּוצ רעװש ןקיטײז ַא זיא ,"רעטסמרעטיּברַאֿפ, טּבײרש רעניײײא ןעװ

 עמ לײװ ,שיגָאלָאּפרָאמ יצ ,שיטענָאּפ טגײלענסױא סע זיא יצ  ,ןגָאז

 יצ "רעטסרעטיּברַאפפ סױרַאטדער רעּבײרש רעד יצ ,טׂשינ טסײװ

 ."רעטצרעטיּברַאפ,

 רעטייװצ ןיא טס-- טימ טס-- ןופ שינעגענַאּב רעד ייּב .8

 .,טסוה ,טסולג וד  :ןרָאלרַאפ טס-- ןייא טרעװ טרַאװנגעג ןָאזרעּפ

 | .טסָאק ,טסַאּפ ,טסעמ

 רעד, :טּבײרש עמ ?ויטַאלרעּפוס םיּב ענעגײא סָאד רָאּפ.טמוק יצ



- 295 -- 

 רעקידעּבעל רעד ןיא ?סע ןעמ טגָאז יװ-'רעטסטסנרע רעד ,רעטסטסּוװַאּב
 .ןטימעגסיוא רָאג סיוא.טזײװ סעמרָאּפ עכלעזַא ןרעװ ךַארּפש

 ,("השקטשינ, ,פרָאמ) השקשינ ,("קיטכיזרוק ,, .נָאפ) קיטכיזצרוק .919 .
 ,(םריפעגרוד טּפָא ,נָאפ) טריפעגכרוד

 .("רעטצנעלק, לָאמטּפָא .נָאפפ רעטסנעלק
 ,'טסלָאװדא, לָאמטּפָא .נָאפ) .,.טסלָאז ֹוד זא ,ליװ ךיא

 ,טרילימיסַא ךיז ןטלָאװ סָאװ ,ןטנַאנָאסנָאק ןשיוװצ טמוק לָאמַא 0
 וד ,טעדליב רע, :ךעלגעממוא עיצַאילימיסַא יד טֿכַאמ עֿכלעװ ,ע ןַא
 רע ,ןיא טעדַאל רע ,('עדליּב ךיא, ךיוא ,סנקירעּביא) "טסעדליּב
 רעטסעצריק רעד ;טעדנירגעג ,טעדליּבעג ,ַא"א טעטלַאװרַאפ רע ,טעדנירג
 טשינ בור סָאד ןענעז סעמרָאפ עכלעזַא .רעטסעדנימ רעד  ,געוװ

 סָאװ ,ייז ןופ ענעי רָאנ .טייצ רעד טימ ןדניװשרַאפ ןוא ךעלשידיי
 ,טליּב רע -- טעדליּב רע,;) ןעמינָאמָאה ןופ ןדיישרעטנוא םוצ ןעניד
 .ךַארּפש רעד ןיא ןּביילּברַאפ וצ ןסנַאש ןּבָאה ("טנירג רע--טעדנירג רע

 ,ןעגנַאלק ןופ עיצַאילימיסַא ןגעק לטימ, 8 טשינ ָאד זיא ע רעד
 .שטיײד ןופ גנוקריװ ַא רָאנ

 עשימינָאמָאה ןוא ןעמינָאמָאה) ןטייקיטיידייוצ עֿכעלטע .1
 :עיצַאילימיסַא-ןעגנַאלק ןופ ןעמַאטש סָאװ ,(סעמרָאפ

 ,טזָאל רע--טזָאל וד ,טציז רע--טציז וד ,טסע רע--טסע וד(4

 .--טסעמ וד--טסעמ ךיא ,טֿכַארט רע--טכַארט ךיא ,טשַאװ רע -- 0884 וד
 .טסעמ רע

 טסטיה -- ךיז טציה וד ,("ןּבעג, ןוא "ןסיג, ןופ) טסיג וד (2
 וד ,"ןעילפ, ןוא "ןסילפ, ןופ) טסילפ וד ,טסדיז--טציז וד ,ךיז
 ןופ) טײנ רע ,טײל--טדייל רע ,טזײּפש--טסיײּפש וד ,טסטַאש -טצַאש
 ."ןעיינ; ןוא "ןטיינ,

 ."רעסעּב ךָאנ עקשטאק ,םוג זדנאג - .טוג ץנַאג, : סַאּפשסקלָאפ
 ,עכלעזַא ןענעז ןעגנוניישרעד עירָאגעטַאק רעדנַא ןַא רָאג 2

 ,ןסעזעג--ץיז ,(ט--ד ןופ גנולערּפשטנַא) "ןטינשעג ,טינש--דיינש, יו
 ,ןדניירפַאּב -- טניירפ ,ןדנירג--טנורג ,טפירש--ּביירש ,טֿכַאלש--גָאלש

 ."גנוגייּב עטסקינייוװניא, זיא סָאד .רעקלעפ--("גלָאּפ, .גָאפ) קלָאפ

 ןעמ טּבײרש "קלָאפ/ .רעשיטענָאפ ַא זיא גיילסיוא רעד

 | .שיטענָאפ-טשיג
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 עלופ | :סוגפיונוצ | ןופ .םוגּפיױנוצ
 : ,ס-|-ד ,ס} ט| ענייאצלא
 יכליה | צך-ט ,ס--צ | ןטנַאנָאטנָאק

 ,רעניצ טימ | ,יּבר רעד

 הטסגָאז סָאװ| ,ןמיס ץוחַא | ,ןײז זָאל רעטרעװ ןשיװצ 2
 ריד טימ | ,ןמיס טימ | ןעמענ ןרימ

 יז םעז ||

 4 ,ןזײרקקנַאּב
 -טלַא ,לופ ,גנּוײזזָארג

 .קנירט ,שמיײד ,לײטטּפױה
 8 ,רעמיצדָאּב

 הײל ,טפעג) - ןגעררעמוז | לײטדנַאטשַאּב ןשיוצ מ
 ,זניצטיורּב

 : ענעסע גרַאפ) ץַאזפיונוצ ַא ןופ
 ןמיסטּפוה |

 ; ןצאזפיונוצ
 ,לגניריוא
 !טשינ ,,וטסײג| = | | (ןאמירָא

 ןעמענָא
 (ןעמעננָא* לַאּברעװ ןשיװצ 0

 ןעיצטימ ױ 2 ר 1
 ,ךיז ןרָאפיוא עמעט ןוא ּבָאגוצ

 ןרטּפָא

 סע ,ךיז ןדערעד| סקיפערּפ ןשיװצ ת
 יד ןענעבעראפ עמעט ןֹוא

 דער רע טסע וד ןשיוצ ם
 7 ברעװ | } רערעג | ,טסציז וד | רע (טססע") | | מעט

 / וה | טסטעּב וד | טכַארט ןוא
 : (טטכַארט) סקיפוס

 א 2 0 0
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 עיצַאילימיסַא .יסַא עזײװליײמ עיצַאילימיסַא { עיצַאילימיסַא

 ,פ ,בךב טיול עיצַאילימ מר םךש ,ש|ס
 נ| פ ,ּב טײקיכליה

 | םונימ ןײא
 "ר זַא ,עקַאט גָאז '

 ןַאּב ןיא / .ןײמ יא ,זיא תּבש סָאװ
 ,טכירַאּב ןייק | 

 רעטָאפ ןוא | טקעלַאיד עשז סָאװ
 סקעז טרעדנוה

6 (6) ! 

 ,תיּב-ףלַא

 ,גנירצלא
 :ענטסעפ

 רעטמַאַצּבנַאּב לסישסע
 ןיא םלעטש

 טקעלאיד ןײמ

)0:::114 

 2 לע א = טיש עא יי

 ןיא) ןטעּבנײא | '
 | ןיא) ןקרעמנָא |

 טקעלַאיד ןיימ ,ןײגסיױא :
 : טקעלַאיר ןײמ ןּפעשסױא

 ,(810261/ת ןגָאזטנַא 6

 ןעגנַאלַאּבנָא יא

3, 1: ,,,..--.- ,,- |{ ,.,,:--- 

 ,ןּבײרש ,טבעל רע

 טסשטַאּפ וד ןּבירשעג טּבעלעג



 { ימיסַא עלופ | ;סוגפיונוצ | ןופ סוגפיונוצ

 ןטיױל עיצַאיל | ,סך(-ד ,ס(-ט| ענײאצלַא

 / + { טַײקיכליה ןצ-| ט ,ס- צ- ןטנַאנָאסנָאק

 קא 1

 | .צלָאמש רעד

 רעד- ,רעטס
 .םייװ רעד

 | ױ?ײּב רעד ,רעטסטלע
 לדײלק ַא ,רעט/ וויטקעידַא

 ןדניק ַא ,רעטס דניק א
 סיײװ א

 סוײּב ַא ,סצלָאטש א

 סטוג 8 :

 ןשיוװצ

 עמעט

 טא סטָאג ,סצַאק ויסעסַאּפ | ס7'פוס סזערק (ססנ-לעב*)
 סזיומ רעד | ןוא 'סקרַאמ 2

 םעסלעגנע

 טײקילײה

 - ,טײקננירנ :
 טםיײיקקיליײהי* 8

 קידטנװָא קי סי  ברעריא
 זָאללַאעדיא

 מעט ןשיווצ
 ךיײרסטלַאהניא תבעפ ק

 | | גנַאלקדניּברַאפ ןוא

 .נָאק ןופ שינעגעגַאּב 4

 .סױרַא ייּב ןטנַאנָאס

 לַאקָאװ ןופ לַאפ

 ר

| 



 יי עא

4 ָ 

 א 8 יג עשיו | סי
 עשב עיפריל עני רבנן ר: ערשטוינט ביינערי עגיפטישע

4 | 5 | 6 7 

 עיצַאילימיסַא | .יסַא עזײװלײמ | עיצַאילימיסַא | עיצַאילימיסַא
 ,8פ ,ב-|-נ םיול עיצאילימ טו ס--ש ,ש- ס

 נך-פ ,ּב טיײקיכליה

 .גילק רעד .שירַאנ רעד

 דניק ַא ,רעטס דניק א ,רעטס

 סגולק 8 סשיראנ ַא

 ,םשַא
 סװָאקַאװטיל

 סשטייליא

= 

 ,םַאזקרעמפיוא ְו
 ןּפמָאל |

 עקוװה

 .סגנוטײרגוצ
 רַאּבנעײל

 סרוק

 ,ךתקדצו

 'לגרפ) היבז

 ,ךוריש ,ןקז

 (הכוז ,קידצ

 ,ןכדש ,םינקז



 וװ ןייא ןיא טמוק לצרָאװ רעקיּבלעז רעד ןעװ .ה.ד ,גנוגייּבי

 -ןיא ונייהד .ןרעדנַא ןַא טימ -- ןטייווצ ַא ןיא ,גנַאלק ןייא
 יוא ןוא ,י ןוא יי ןשיװצ גנוכערּפשטנַא רימ ןּבָאה ."טינש

 | עגונּב רעטּפָא רָאפ טמוק גנוגייּב עטסקיניײװניא .ט ןוא ד
 ; ,קיטרַאנדישרַאפ ץנַאג זיא יז ,(עטריטנעצקַא קידנעטש טעמּכ)ה

 4 .טינש-דיינש :י--יי
 .ךוּב-רעֿכיּב ,ןעגנוזעג-ןעגניז :ו--י

 .גרעּב-גרַאּב :ע--ַא
 .ַא"א

 נָא ןעמ ףרַאד ןלַאפ עקיטרַאנדישרַאפ עלַא יד ןופ .4
 | ןאמ טנָאמרעד לָאמ עכעלטע זיא סָאװ ,עּפורג ןייא רעדנוזַאּב

 | .('טיולמוא,) טייּברעּביא רעשילַאקָאװ זיא סָאד -- סרוקטנורג
 : ןעגנוֿכערּפשטנַא עקיזָאד יד ןיא טײטשַאּכ-

 עדַא

 עדָא
 | י--ו
 .(6} טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא זיא יו רעד ןעװ) יי--יו

 (0} טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא זיא יו רעד ןעוו) ַײ--
 - . ףײצ-ָאצ .ּב.צ ,טײּברעּביא ערעדנא ךיױא רָאּפ ןעמוק'ס

 גנודליּב ייּב רָאפ טמוק טייּברעּביא רעשילַאקָאװ .8

 . ןויטַאלרעּפוס ןוא ןוויטַארַאּפמָאק ןופ ,ןעמענ-רענעלקרַאפ ןופ

 א, :גנורילומרָאפ א ןרעה וצ לָאמַא סױא טמוק'ס .6
 -- יונעג םשינ זיא'ס .'טלקנוטרַאפ טרעװ לַאקָאװ רעטריטנעצקַא

 : סנָאק רעקיכליה ַא ללפ םעד יװ ,רענײטשַא ,סָאד ןעמענפיוא
 קיװצ דײשרעטנוא רעלעיּפיצנירּפ רעד .,'פמוד טרעװ ןפמוד ַא רַאפ

 בליה ַא ןופ (םי"ּבראפ) "גנולדנַאװרַאפ, יד סָאװ ,זיא םיִללּכ ײװצ
 , יא טָא ;רָאנ ןליװ רימ ןעװ ,ןעז קידנעטש רימ ןענעק ןּפמוד א
 : יע סעמרָאפ עדיּב .ק טימ-'טּפײרש, זיא טָא ןוא ,2 םימ

 ןופ| גנקריװ רעד וצ ךיש זיא ענעגײא סָאד .קיטײצנײא ךארּפש
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 300 יע יי

 ןײא ןיק ָאטשינ ןיא .טנעצקא ןט ןָא "אב, זיא "ןעמוקַאּב, י
 דיא 'ךעלסיפ, ןיא ּבױא ;טריטנעצקַא ןַײז לָאז "אב, ּוװ ,טרָאװ !

 ּוװ .טנעצקַא ןַא ןָא רעמרעװ עלַא ןיא סע זיא ,טנעצקא ןא ןָא 'ךֶע-
 .טנעצקַא ןופ גנקריװ ןרעטנא לַאקָאװ ןופ גתלקנטרַאפ ָאד זיא עו

 +י גר ַאפ-ךע לט כיש עג ײּב רָאנ ןזײװסױרַא ךיז ןעק יז ?םײ
 .גננרעלרעד ײּב טשינ ןוא ,ךַארּפש רעד ןופ גנונרעלרעד רעּק

 רעּבירעד .ןכַארּפש עשהבורק טימ ךײלגרַאפ ןָא שידײ ןקיטנײה
 יד (לוש רעד ןיא טרפּב ןוא) סרוק ןרַאטנעמעלע ןַא ןיא ןפרַא
 .דנַאטש ןופ ַא"א ְךע- ןסקיפוס יד ,װ"זַאא .רַאפ ,ַאּב ,.טנַא ןסקיפעי
 -רעד ןענעק ײז .ןרעװ טכַארטַאּב טשינ גנולקנטרַאפ-לאקָאװ ןופ שקעו
 םלַא ןרעװ טכַארטַאּב ןוא ,טקעּפסַא ןשיּפַארגָאמרָא ןיא רָאנ ןרעװ טנרע

 ןשיװצ קוליח רעלעיּפיצנירּפ ןײק ָאטשינ זיא טלָאמעד רעּבָא .תויתוא "עקידקפ
 בױא :ןלַאקָאװ עטריטנעצקַא עקידקפס ןוא עטריטנעצקַא-טשינ עקידק;
 ןַײז לײװ) 'ךַאלסיפ, רעדָא "ךעלסיפ, ןּבײרש וצ ךיז טקפס רענ

 זיא ,(עמרָאפ רענעי רעדָא רעד וצ רעטנעענ זיא ךַארּפשסױא רענעגי
 ךי טקפס עמ זא יװ .,(שיּפַארגָאטרָא) גננײשרעד עקיּבלעז יד סע

 .גײלסיוא רעד ,טדערעג שרעדנַא ."ןעמײנ, יצ "ןעמענ, ,"ןגּוז; רעדָא ןגָא
 םענופ זײװסױרַא סלַא ןרעװ טכַארטַאּב ףרַאד ('ךלסיפ, טשינ) "ךעלסי

 .גילסיוא ןופ ּפיצנירּפ טי יי
 ,ןסקיפערּפ סעמעפרָאמ עקיפליהַאּב לטעצ ַא זיא טָא .7

 ןטריטנעצקַא-טשינ א ןטלַאהטנַ סָאװ ,(רעטרעוופליה |

 :ןסקיפערּפ

 (לָאמַא ,םייהַא) אה
 (רעדיָא--רעד טָא) -(טנָא = |

 (ןפיולטנַא) -טנַא = -

 (928) יַאּב |
 (928) -ּב -

 (עדייּבעג ,גנַאזעג ,ןעמונעג) :עג

 (ןריציפניזעד ,טריזילַאנָאיצַאנעד) -זעד ,:עד = -
 (לודגה רוּכיש ַא ,ךלמה דוד) 4 -

 2 (החמשו ןושש) 4



 (שינרעטצניפ ,שינעגעגַאּב) שינ(ע)-

 (דובּכל ,לשמל)
 (חוּכמ ,דצמ)

 (999) -עצ
 (ןריזינאגרָאער) -ער

 (םיבלּכּבש בלּכ)
 :ןסקיפוס

 (רעטַא  לָאמַא טּביײרש עמ ,רָאטַארעּפָאָאק) רָאטַא-

 : (קידרעייפ ,קידנגער) קיד-
 (טייהרעמ) טייה-

 (גנודיילק) גנו-

 (גרַאװטלַא) גרַאװ-

 (זייוותונחמ) זייוו-

 (עטרבח) עט-
 .(קישטנייפ) קישט-

 (רעקשטינייפ) רעקשטי-
 (םידמלמ ,םיתּבש) ןמיס-לָאצרעמ סלַא םיִי
 (ןעקניפָאלש ,רעקנינייש) קני-

 (קיגָאל ,ןקידנע ,קיטפערק) קי-
 (שידיי) שיי

 (ךעלקילג) ךעל-
 (קינבושי) קינ-

 (ןייג וטסעװ ,וטסייג) וטס-

 (עטַאװעמּת) עטַאװע-
 (קידוועמעש)

 (ךעלשיט) ךע-

 (ץֿכעוט) ץֿכע-

 (עלעשיט) עלע-
 (ןעריפ ,ןעייווצ) ןעד
 (ינעטַאט) וינע-

 (ישעדייז) ישע-
 (טײקֿפיײר) טייקי

 (טפַאשגולק) טּפַאש-

2 
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 :רעטרע װפליה

 (שטנעמ ַא} ַא

 (לּפע ןַא) ןַא -
 ןפיוא--ןפַא ,ףיוא--ףַא

 (998) ייּב--אּב
 תעּב

 (ךיז טדער סע ,ןשַאװ ךיז) ךיז

 ט(ש)ינ

 (לכש יּפלע) יּפ-לע

 רעדנַאנ(ּופ)ַאפ

 (999) וצ

 (929) יצ

 .ָאּפערּפ ,(ןעמונַאּב ,ןעמענ) .ַאֹּב זיא סקיפערּפ רעלַאּברעװ .8

 ,שיט םייּב ,שיט םַאּב ,רימ ייּב ,רימ ַאּב) ייּב רעדָא ַאּב זיא עיציז

 :טנַאירַאװניא ןַא ןופ לייט סלַא לָאמַא טמוק עיציזָאּפערּפ יד .(שיט ןייּב

 ,טימ,-==) ּב סקיפערּפ .רּבעה רעד  .טֿכַאנײּב-טֿכַאנַאּב ,גָאטיײּב-גָאטַאּב

 ,םוקמּב;) טרָאװ רעדנוזַאּב סלַא טשינ לָאמנײק טמוק (ל"גדא "ןיא
 ׂ .(?רוטַאנּב ,םולשּב

 :ןַארַאפ .רעטנַאלּפ לקיטש ַא טשרעה "יצ ,עצ ,וצ, ןגעוו .9

 .טסמענ ,ןעמונעגיוצ ,ןעמענוצ,) ּבָאגוצ רעלַאּברעװ סלַא "וצ, (

 ,ּברעװ ןייק טשינ -- סולפיוצ, ;"ןעמענוצוצ ארומ טָאה ,יוצ-םענ ,'וצ .
 טריטנעצקַא קידנעטש טרעװ "וצ, רעד .("ןסילפ'וצ ּברעװ ןופ רעּבָא

 .ןפורסיורַא טשינ תוקפס עשיפַארגָאטרָא ענייק ןעק ןוא

 טָאה ,ןעמונעצ ,ןעמענעצ; :סקיפערּפ רעלַאּברעװ סלַא--"עצ, (2/ -
 ןופ רעּבָא ,ּברעװ ןיק טשינ -- "גנורעטשעצ, ן"ןעמענעצ וצ ארומ

 ,ןעמ'ענוצ, טגָאז עמ) ןדישרַאפ טדערעגסױרַא טרעו ."ןרעטשעצ, ּברעװ

 ןטיּברַאפ קידנעטש טעמּכ ןעק -- 'עצ, ךיז טּביירש .(ל"גדא "ןעמיונוצ

 ענעדישרַאפ ןיא גנוגעװַאּב ַא טײטַאּב -- ,"רעדנַאנופ- ףיוא ןרעוו

 ןעניד ןעק ץלַא סָאד--ןגנ ןשיסור טימ טפָא טֿכערּפשטנַא ,ןעגנוטֿכיר

 .ןמיס ןשיפַארגָאטרָא ןַא רַאפ

 ,ןייג וצ ארומ טָאה, :וויטיניפניא םייּב לקיטרַאּפ סלַא "וצ; (3
 וויטיניפניא רעד ןעו ."וצ; ךיז טּבײרש ."ןענעייל וצ ןָא טּבייה

 ןוא ּבָאגוצ ןשיװצ לקיטרַאּפ רעד טמוק .ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ַא טָאה = -
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 נ ."ןענעײלוצכָאנ ןָא טּבייה ,ןײגוצקעװַא ארומ טָאה, : וויטיניפניא

 5 רעשיוישיניניא רעד--רעטייווצ רעד ּבָאגוצ רללאברעז רעד
 ;, ןקירדסיוא יד ךיא ךיוא רָאפ טמוק לקיטרַאּפ רעד

 .ל"גדא "ןייג
 .וצ ןּביירש ,םיא וצ ײגע5, :עיציזָאּפערּפ סלַא "וצ, (4

 יוצ, ךיז טּביירש ."ייוצ ןגיילוצ יירד וצ ,ךיילג טשינ זיא
 / לייט ַא ןדליּב ,סעיציזָאּפערּפ ערעדנַא יװ ,ןעק עיציזָאּפערּפ
 פוצ ,סנסופוצ ,טשרעוצ ,טצעלוצ ,בילוצ ,סיעֿכהלוצ , : ץַאזפיונוצ

 רעדנע וצ טנורג ןייק ָאטשינ .וו"זַאא "סטכַאניוצ.תּבש ,סנּפָאקוצ
 עו יד ןדיישוצרעטנוא גנירג) עיציזָאּפערּפ רעד ןופ גיילסיוא םעד
 ו קידנעטש ןענעז ענעי :ל"גדא "ןעמענעצ, ןופ ל"גדא "סנּפָאקוצ

 דנַאנופ, ןטרָאד טײטַאּב -- עצ ןוא ,רעטרעװ עלַאּברעװ רעדָא

  ."וצ, ָאד טײטַאּב--"וצ , ןוא ַא'א ןוויטנַאטסּבוס ןופ ןעמַאטש--יד
 "ירד וצ+ :רעטרעװלָאצ ייּב לקיטרַאּפ סלַא "וצ,(5

 : .ךעלסיּבוצ :ךיוא רעהעג רעהַא ;"קלח
 יא יצ , א סלַא ןוא לקיטרַאּפ- עד סלַא ?יצ , (6)

 ."טסליוו וד ןעוו
 יװ ,עגַארפ ַא טימ רימ ְןַצ ךיז טדנעװ רע;

 8 טיר (רדסכ) רימ ןּבָאה ָאד ."ןעמענעצ יַצ ןעמעניױצ
 ."וצ, ּבָאגצ ןלַאּברעװ ,"וצ; לקיטרַאּפ ןשיוויטיניפניא

 א ."עצ , סקיפערּפ ןלַאּברעװ ,ייצ,
 עה ןיא ךיז טקרעמ'ס ןעװ ,לַאּפ רעקיצנײא רעד .0

 א ײּב זיא סָאד ,לאקָאװ ןפױא מײקזָאלטנעצקַא ןופ גנוקריװ א

 רַאילָאטס--רעילָאטס ;(גתדליּבלָאצרעמ ןיא בור סָאד) גנוריטנעצקא

 1 " .ןרָאמסינימ--רעטסינימ

 2 :ללּכ א ןרילומרָאפ ןעמ ןעק ָאד

 יי (לָאצרעמ ןיא) גנוריטנעצקַארעּביא ןופ לַאפ ןיא
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 ןעגנַאלק עדמערפ ןופ גנושידִיירַאפ 6

 רעטרעו עדמערפ ןײרַא ןעמוק ךַארּפש רעד ןיא ןעוו .1

 .ןעגנַאלק יד .ה.ד ,ךארּפשסיוא ןיא טשידִיירַאפ טייצ רעד טימ ייז ןרעוװו

 רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,ןַארַאפ וליפא רעדָא ,ָאטשינ שידיי ןיא ןענעז סָאװ -
 :ןעגנַאלק ערעדנַא עקיֿכערּפשטנַא ףיוא ןטיּברַאפ ןרעוו ,עגַאל רעשיטענָאּפ

 רעד) "װעקרַאֿכ, -- אפץנאטפ .טשנָא ,"ןילָאװ, רימ ןגָאז טסחעאנ .טשנָא

 זיא רע ןעװ ,ףַארט ןטצעל ןיא רעּבָא ,ןַארַאפ שידיי ןיא זיא ָא גנַאלק

 !ע ץוחַא גנַאלק רעדנַא ןייק שידיי טשינ "טדייל, ,טריטנעצקַא טשינ

 ."עװעקסָאמ, -- שטסאפ8 .טשנָא ,"עקצָארט, -- זקסװװאו ,טשנָא

 טּבײרש עמ :גנושידיירַאפ יד לָאמטּפָא טלַאהרַאפ טפירש יד

 .("ַאװקסָאמ, טשינ ,תמא) עװקסָאמ .ווָאקרַאֿכ ,ןיקצָארט ,יקצָארט
 וצ ןצנעדנעט לָאמַא ךיז ןקרעמ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .9

 עמ ,וניהד .רעטרעװ ןופ גנושידיירַאפ יד קיניזטסּוװַאּב ןרעֿכיגרַאפ

 +ילרעד)--רעד ףיוא םוטעמוא 6ז-- סקיפערּפ ןשישטייד םעד טייּברַאפ

 גנושידיירַאפ ַא ,קפס-ילּב ,זיא סָאד .(גנוניישרעד ,גלָאפרעד ,שינעּב

 ,(ַא"א "ןקערשרעד ,ןלייצרעד, רעטרעװ ענעסעזעגטלַא יד ןופ היַאר ַא)

 ,ּפמעט ןרעֿכיג ַא טימ טריפעגכרוד רוטַארעטיל רעד ןיא טרעװ יז רעּבָא

 יד ןיש טרעֿכיגרַאפ ַאפוג סָאד ןוא) דייר רעקידעּבעל רעד ןיא יו

 .(דייר רעקידעּבעל רעד ןיא גנושידיירַאּפ

 ןרידנעמָאקער ןעמ ףרַאד טקנוּפדנַאטש ןשינכעטָאװגניל ןופ .3

 ,װעקרַאֿכ סעמרָאפ עטשידיירַאפ יד ייּב ךארּפשסיוא ןיא ןטלַאה ךיז

 ןיק טימ ןדנוּברַאפ טשינ זיאס לפיוו ףיוא ,(גנוניישרעד ,עװעקסָאמ

 גנַאװצסּבלעז רעכעלֿכַארּפש ַא) ןיילַא ךיז רעּביא טַאטדלַאװג .ןֿכעלכַארּפש

 סרעדער םעד טדנעװ רע םירָאװ ,ןשטנּוװעג טשינ -- ללכּב -- זיא

 זיאס תעּב ,ןדער ןופ סעצָארּפ ןפיוא זייוולייט טײקמַאזקרעמּפיוא

 ןפיוא ןייז טדנעװעג לָאז טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד זַא ,ןשטנווועג

 .(ןדער ןופ טלַאהניא

 .ָאזרעּפ רַאפ םַאנסױא ןַא ןכַאמ טּפָא ןעמ ףרַאד רעּבָא טפירש ןיא

 .עלע ערמערפ ןופ עלָאר א סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןליּפש ײז לײװ ,ןעמענ

 רעד ףױא ןלעטשּפָא ךיז רעטײרּב .סנכײצ עשיפַארגָאעדיא ןופ ,ןטנעמ

 | .טשינ ָאד ךיא ןעק עגַארּפ רעשיּפַארגָאטרָא

 (20 | קיטַאמַארג עשידיי



 2 אט

 ךַארּפש ןוא טפירש ?7

 רעד ןופ ץיּפָאק ןייק טשינ ןיא טפירש יד .4

 יז טָאה .סנטייוצ .שיטענָאפ טשינ יז זיא ,סנטשרע .ךַארּפש

 א ,דייר ר רעד ןופ שי יד
 יי .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןּופ עיּפָאק ןייק ןייז טשינ ןעק טפירש יד

 / .ךַארּפש עטדערעג יד יװ ,סעיצקנופ עֿכעלטרָאװטנַארַאּפ רעמ טָאה יז
 . ןרעטיירּב ַא טָאה טפיוש .'טּביילּב סנּבירשעג ,טדניװשרַאפ גנַאלק,

 / -ךַארּפש עטדערעג יװ ,"עירָאטידיױא , ערעטיירּב טצענערגַאּבמוא ןַא ,דנעװנַא
 / ןופ עיּפָאק ןייק ןייז טשינרָאג לי ,טשינרָאג ףרַאד טפירש יד

 / ערעדנַא רָאג טָאה יז .טשינ ריא טניױל סע ,ךַארּפש רעטדערעג רעד
 /  .ךַארּפש עטדערעג יד יװ ,םינפוא:קירדסיוא ערעקיטכעמ ,ןטרוסער

  יװ ,ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,ךַארּפש ַא ,ךיז רַאפ ךַארּפש ַא זיאס
 1 .ךיז ךָאנרעד ,ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ קידנעטשּבלעז ,סיוא טזייוו'ס
 4 0 טשרע ןוא ,גנולניּפשּפָא ןַא סריא טעמּכ ןרָאװעג ,ריא וצ טרעטנעגרעד
  סיֹרַא ךיז טסייר ,ךיז טיירפַאּב ,ריא ןופ רעדיװ ךיז יז טרעטייוורעד

 / .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ ךעלמער עגנע יד ןו
 / טפירש יד סָאװ ,סָאד טשינ טגָאמרַאפ ךַארּפש עטדערעג יד .5

 , 2 טשינ טלגיּפש יז ּוװ ןטרָאד) עיצַאוטקנוּפ ריא טימ לָאמטּפָא טֿכיײרגרעד
 /  "ד  .(ןֿכייצ:-ריטיצ סלַא סעקּפַאל ןיא ונייהד ,עיצַאנָאטניא ןייק ּפָא
 / ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ) ןטַאגָארוס וצ ןעמוקנָא זומ ךַארּפש עטדערעג
 / טדייש טפירש יד סָאװ ,סָאד ןדיישוצרעטנוא ידּכ ,(ךָארּפשטפירש
 יד .('ךיז טסטיה 'וד, ןוא "ךיז טציה וד, .ּב.צ) רעטנוא ךעלריטַאנ
 . טסקעט ַא ןופ גנולייט יד  ןטַאנָארוס ףיוא טייּברַאפ ךַארּפש עטדערעג

 שידײ ןיא .תויתוא עקיטנאהסױרג ךױא ןרעװ טנָאמרעד ןגעמ ָאד

 ןענעז ןאראפ ןענעז ײז ּוװ רעּבָא .טשינ קילגמוא ןײק--ָאטשינ ײז ןענעז

 1 .טשינ טגָאמרַאפ ךַארּפש עטדערעג יד סָאװ ,סרוסער א ײז

 .טָאה יז ,רעטרעװו ערעווש-שיטענַאפ רַאפ טשינ ָארומ ןייק טָאה
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 'צרַאװש ,רעררעקוצ, יװ .,ןעגנודליּבסיא עכלעזַא רַאפ טשינ ָארומ

 קידנַאטשרַאפ טשינ ןייז ךַארּפש רעטדערעג ןיא ןלעװ סָאװ ,"קידרענייצ
 סעמרָאּפ עשיסקַאטניס ערעֿכעה טגָאמרַאפ יז .קידנַאטשרַאּפ רעווש רעדָא

 -ןטפעהַאּב עטריצילּפמָאק ,ןטפעהַאב עטצעזעגפיונוצ עטריצילּפמָאק) 4

 ,(ןעמעטסיס
 .ןעגנולעטשַאּב ןוא ןלַאירעטַאמ יד; :יװ עיצקורטסנַאק ַאזַא

 יד ייֵז רַאפ זיא ,ןסערדַא ערעדנַא ףיוא ןרעוװ טקישעג ןלעװ עֿכלעװ

 ןיא זיא -- 'סעמע,) "ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ רָאטנָאק ןוא עיצקַאדער

 ןעק דייר עקידעּבעל יד .(839) ןדיילרעד וצ דייר רעקידעּבעל רעד

 טדייל טפירש יד .סעמרָאפ עשיסקַאטניס ערעֿכעה ןייק ןשרעהַאּב טשינ

 ןעמונעג זיא ליּפשיײיּב רעד ,תמא) ױּבצַאז ןטקערַאק-טשינ ַאזַא טשינ

 טזָאל ךַארּפש-גנוטייצ יד דָארג רעּבָא ,טסקעט ןטקורדעג ַא ןופ אקווד

 רעד ןופ ןוּבשח ןפיוא ךַארּפש רעטדערעג רעד וצ ּפָארַא לָאמטּפָא ךיז

 .(יוּב ןופ טײקיטֿכיר רעשיסקַאטניס

 ,"ןגערפרעּביא ןופ סרוסער םעד טשינ טָאה סָאװ ,טפירש יד
 טייקניר רעד ןיא ,ךַארּפש עטדערעג יד יװ ,רעמַאזגרָאז ןייז ףרַאד

 .סעיצקורטסנַאק עריא ןופ טײקיטֿכיר ןּוא

 ןצנעדנעט .ה.ד ,ןצנעדנעט עשיפַארגָאעדיא טָאה טפירש יד ,7

 רָאנ ,ןטײטַאּב עסיועג רעּביא ןּביג סָאװ ,ןעגנַאלק טשינ ןקירדוצסיוא

 .ןטיײטַאּב רַאּבלטיממוא ןקירדוצסיוא

 וצ טײיקיעפ יד טשינ יז טרילרַאפ טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא

 ,(ןטיײטַאּב ןָא ןעגנַאלק וליפַא) ןילַא ןעגנַאלק ,ןענעֿכײצַאּב

 ןרָאּפשרַאפ וצ לטימ םעיינ ַא טכַארּבעגסױרַא טָאה טפירש יד .8

 ,?םָאקלָאּפטַאר, עקיטנייה עלַא יד .גנוצריקרַאפ-רעטרעוו--עיגרענע-ךַארּפש

 -רעטרעוו רעד ןופ -- שיוַאטסיה -- ןעמַאטש ל"גדא "ַאקעצ .,ײטרַאּפמָאק

 .ןסערדַא-עמַארגעלעט ןוא סעמַארגעלעט ןיא גגוצריק

 טמַאטש ל'גדא (ףרש-ןײ==) ש"י ּפיט-גנוצריק רעטיומ ןיוש רעד ךיוא

 .םפירׂש רעד ןוֿפ

 טעּברַאעגסױא קידנעטשּבלעז טָאה ךַארּפש עטדערעג יד ,תמא

 וד) ןעמענטס ,ןעמענ טסע ,ןעמענ טסודק :גנוצריק טרָאס רעדנַא ןא

 רעד ןיא ּביױא .ל"גדא "(ןעז ןלעװ רימ-=) ןעז ןרימ ,(ןעמענ טסעוװו

 .ןרעױדַאּב וצ רָאנ סע ןזיא ,סעמרָאפ עֿכלעזַא סיוא ןעמ טדיימ טפירש

 רעּבירעד זיא טרּפ םעד ןיא .ויסערגַארּפ זיא סעמרָאפכַארּפש ןופ גנוצריק

 עטדערעג יד) ןֿכַארּפש עדייּב עקיזַאד יד ןופ ערעדעי זַא ,ןשטנּוװעג



 רעד ןופ קיטַאמַארג יד
 ח ןיא א :"רַאפ ,  סקיפערפ רעד "זעמענרַאפ, 7 זיא ךארפש |

 .:"רַאפ , סקיפערּפ רעד = -
 צסױא געװ ןפיוא שײג שפירש יד זַא ןענעכער ןעק עמי או

 .לָאצרעמ| יד ןיא ליפשײב ַא .סעמרָאּפ עשינָאלָאּפרַאמט עײנ וליּפַא !

 ,םירבח =- ח"ח ,רבח --'ח :גנולּפָאמרַאפ ךרוד
 .טפירש רעד ןופ ץנעדנעט רעשיפַארגָאעדיא
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